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వేడ యె యుండి తనపవి త్ర జీవితీమును గడె నని కొంద అందురు. 

కానీ యదీ యంత చర్చాసవాముగాం పోంచదు. 

క్ వనముసొంపు, 

ఈతనికవనము గంగాప్రవావామువలె నిరర్గళ ప్రసార మై ద్రా 

మోపాక ప్రచురమై రసో త్తరమై రసానుగుణ పాకభూయిష్ప మె వెలయు 

చున్నది. "ఈయనకవనముంగూర్చి సమకాలినుండును నంబంధియుం శ్రా బా 
ఢ తనునీయ కవయి త్ర, న్యతముండు నగు నేనుంగు. లత్మణకవి 

టక, వోబకగళ్ళవధూలీ 

లాటన చలి తౌంఘీ9నూ ప్రురారావ శీ 

పాటచ్చరములు తేనియ 

తేటలు మాకూచిమంచి తినుయమాటల్, 09 

. అనీ సభఖాముఖమున. బొగడె నంట, 

ఈతని కిట్టి రసో త్రర మగుకవి తాధోరణి యలవడుటకు. 

“ఈయనయవకీ రా భ్యాసమునాండు తల్లి యితని కభ్య్యంజనము 

సీయుచో నె శ్తిని జమురు పెట్టి యంతలోం 'గార్యాంతరమున మనసు 

దగిలి పోయి యాపనిం జక్కుల బెట్టుకొని వచ్చునంతలోం గుక్కు శేశ్వుర 
స్వామి యూబాలు ననుగృహీంప వల దలంచి వృద్ధ బ్రావ్యాణయా పమునయ 

బొడనూవి యిరువదిగనుప్తులచెజకు నొక్క దానికే దెచ్చి యిచ్చి యద్భ 

శ్యుండు కాంగా నతం డాచెఆకుగడను భవ్నీంచుచుండిన నదిచూచి 
ఫాం చెవెచ్చుతక్కువగా నీతనియీాడువాండెయగు నీతనితమ్థుండు జగ్గన 
యాచెంత నాడుకొనుచున్నవాం డావెజుకు నొడిచికొని “ యాతండు 
దినంగా మిగిలిన పదిగనువులను దొ భశీంచెన(ట. దానం జేసి యా 

యిరువ్రరకును నితురసోపము మగుకవితాధార కలైను.” 

అని యొకకథం జెప్పెదరు. 

ఆది కల్పితమే యైనను కాకున్నను నీతనిక విత యితురసోపను 
మని పొల్చిన పోలిక ST వ్యాద్యముగా నున్నది. 

ఈత. డెంతనొప్ప ప్రబంధోమునేని మిగుల వేగముగా. బూరింపం 

జాభెడివాడంట. అరు. దన చరమ కావ్య మగుశివలీలావిలాసమును 



రీ 

కవ ాతాతే పూ ర్తికావించితి నని కవియ చెప్పీ 

కొన్నాండు. ఇది యతిశ యో క్రి యని "కొందఅ మతము కానీ యితండు 

పద్యములు ప పలుమాలు విమర్శించి చెరసు తేటి వంకలు దీర్చి యఫూో* 

రగకల్పనామృతీముల నింపి మెటుంగిడియ కాని వెలువరింప నును 

నియమము గలవారిలో జేరంకు. గాన్రున మన మంతగా సంళశయింపం 

జనదు. ఇదిగాక యోదినములలోం yy కు లగుకొందణి మహో కన్రలను 

పోటి పెట్టకొని తామువారలకం కు "మిన్నలమని చెప్పుచు క డుపుకక్ష్కు 

టివికి లోనై సింగములు చిజుతపులులు మొదలుగా ఫఘఫోరములై న 

బికుదపు(బలకల ట్ పోవమ్ముల త్రైలంగట్టుకొని విధుల వెంటం బరూౌవులు 

వాజి బలిగుడు కూయుచున్న, wos పరళ్శ తావధాన, సవాన్రావ 

ధాన, అతీసవాన్రావధాన నిపుణంమణ్యి భీషణ వాటుక వి కవిశాష్టా 

లముల సావాస కొర్యములం జూచువారికి తిమ్మన యొక నెలలో రెం 

డా శ్వాసముల ప్రబంధము వ్రా వాసెనన్న పటా. దోంచదుగజూ? 

ఈతనికృతులు, 

(1) రు_క్రిణీపరిణయము మేము ముద్రించినాము. 
(2) సింహాచల మాహాత్మ్యము 

(8) నీలాసుందరీపరిణయము మాచే ముద్రింపం డెను. 
(1) అచ్చ తెనుంగు రామాయణము మేము ముద్రించిన దే, 
(5) సారంగ బర ను ఈ 2ను చక్కనివ్రాంతప్ర పతులు 

(6) సాగరసంగమాపహోత్ర్యము $ న్నచోం బంప వేడెదము. 
(7) రసికజనమనోభిరామము ము ద్రించియే యున్నాము. 
(8) సర్వలతీణసారసం గ, వాము 
(9) సర్పపురమావోత్త్య్యము (గద! 

(10) కుక్కు శుళ్వర శతకము. 92 పదీములదనుక ము ద్రి ౦చికిమి 
(11) శివలీలావిలాసము ముద్రించియు స్నోము. 
(12) రాజ శేఖరవిలాసము (భ ల్లాణచరితము) ఇదిగో 

ఇంకను నముద్రితము లై నయీతని గంథము ెంబేని దొరకి 

నవో నలవియగునంకేపజ కీరితిని నిర్దష్టములుగా ముద్రించి సవ్భాద 
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యులకు గాన్మ_ వెట్టికొందుము. ఉన్నచో దయమోణం బంవుం డనీ 

భాపాభిమౌనుల బదింబదిగ6 ్రూక్టించుచున్నాము. 

ప్రంకొకవమూాొట, 

కొందజు తలంచినట్టు ల్రీ గ్రంథ మోతని పథమ ప్రయత్న మగుట 
చేతనో మతి యేహేతువుననోశాస దీనియందు గవి త్ర యేక్షములు "క్ర 
నిప్రయోగము లందందు. బొనుపంబడియుండుటయ కాక “శీఫద్దుయ 
సార రన్టమును దజుచు ఆకానంబడి యొడిని. లతృణగ౦థశమునుసై క 

మొనర్చి ప్రథితుం జైన యిక్కవివేర నిట్టి గంథ ముండుట కేమకా 
రణ మో పవాంజ్ఞు లగుదోవ్ఞ లీతని గంథిము లామూాలా గ, ముగ 

శోధించి యోీోతనినుతేమును లోకమున “కన్ముగ హింతురు గాక. 

న శాంకీతము సేయమి, 

తన కవి తొమహోనుంత్రశ కిచ నెల్బరను రంజింప. జేసి బవాజ 

నాదరమును బడసీ విశేషముగా "నప్పటి 'పిశాపురపురా జగు మాధవ 
రాయని చే. గవిసార్వఫాముబికుద మిచ్చి గారవింపండినవా 6 డయ్యు 

నిక్క_వి తసకబ్బముల నొక్క_ండేని స రాంకితము సేయండ యె. మతి యు 
నట్లు సేయుటనుగూర్చి 
“క, పనిబూని తుచ్చభోగం, బునకై కొటి గానిజనులం బొగడుట యొల్లకా 

గను.గొన నిహూపరధూరం, బని కలచి వినిర్శలాంతేరంగుం డగు చుక". 

చ, విను మఖిలేళ మర్ష్త్యులకు వేడుక గావ్య మొసంగి ఛాత్రీవై 

నోనరళగ సాఖ్యసంపదల నుద్ధతు జ్ సుకవీంద్రు, లుందు రా 

ర్యనికరవంద్య నీ విహసగంబుం సౌఖ్య న ప సం 

చును మది నెంచి నీకు సగసుల్ విని మెచ్చల బ్రబంధ మిచ్చెదన్. *” 

(రాజశేఖర విలాసము.) 

క, నృపులకుం గావ్యం బొసలంగిన, నసనర్తం బిడంగం గలదొ యటు గాకున్న౯ొ 

ద్విప తురగ భాష ణాంబక, తిపనీయాదికము చేత. దనుపం గలరో, 

సీ డ్విజపుంగ వులకో6 ట్రై వేశింపంగారాని పృభుగ్భహాంతరములం బ్రేమ నుండి 

కృతి యంతేభర్మపద్దతు లెవ్వి యొటు గక ధఠణెపైె నడువ చాదములు లేక 

దువ్రి9 యల్ చేయుమంత్రులు చెప్పినటు మోటిక నటీంచచు ద్విజిహ్వాకలును గలిగి 

విఠతంబుగా వక్కగతులచేం బొదలుచుః బూని యే ప్రాన్దును బున్సు రనుదు 
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గ్. గాఢరోపవి హానలో ద్రారిఘాగేక, వక క పము గల్లి దుర దపర్తు అగుచుం 

జెలంగు చుండెడు నగరాల భజింపం, సటిలకకబుద్ధి నెవాషాండు కోరంగలండు. 
(సింహాచలమావోతే సాము) 

ర్ట 

ఈరీతిని బ్ర సంగము వచ్చినప్పుడెల్ల. బలు తౌవుల నందందు నిం 

దించియుండెను, 

కథాసంగ్రవా ము. 

“ఇందలికథాంశ మిప్పటి మన తెలుంగునాటనున్న యారాభ్యు 

లను శై వమత 'ప్రవిష్టులలో మిగుల 'బావనముగా వాడుకొనయడుభల్లా 

ణునిచరి త్రము. వది సుమో టే పలువురవే గద్య పద్భద్వోపద దండ 

wn ల బలు తెజింగుల రచియించంబడి వాడుకలోనున్న ది. 

సింధుకటశకాధీశ్వరు(డును శివభ కుడు నగుభల్లాణుం డనురాజు 
తనగురువ్రుననునుతి వడసి ఇష్టదాన మనునొకవ్రతముం బూనీ జంగము 

లకు నేది యడిగిన చానినెల్ల నిచ్చెద నని శపథము'చేసెను. అంత నీవృ 

తాంతము విని నానా జేశములనుండి విభూతిచేఖలు మెజియ, రుద్రాత, 

సరములువ్రేల, కొమ్యు'చెంబులు టు ని; వీడిగంటలు త 

చు, శంఖములూందుకానుచు, జింకళతో ్ళ్డు దర్భాసనములు దగిలించి 

కొని, ఆటు విం జలమడతనీర్కా ఏధోవతులు గట్టుకొని కొలందికీ మిజు 

జంగాలురాంగారాజునువారినఠివ ఆ నిష్ట ప్రదా నము చే దృప్పులంగావిం 

చుచుం డెను, అంతనీవృ త్తాంతమును నారదువలనవినిసంతేసించితన భ క్యు 
నివుహీమ నరయంగోరి శంకోరు(డు కై లాసమునుండీ తరలి జంగమ వేవ. 

ధారియెవచ్చి యారాజుంగాంచెను. రాజును నత్యంతభ_క్లితో నాజంగ 
మేళ్వరు నారాధించంగా నాతండెద్దియుంగోరక తనకు. బడుపుందనమే 

జీవనముగా గల లంజె నిమ్మని కోరి యది యత్యంతానుచితమని 

రా జెంతబోధించినను నాదొంగజంగము వినం డయ్యను, పలిజ్ఞా 

భంగభయభీరు వగురాజును నాతని వేశ్య నాసంగనొక్చికొనియూ"రెప్ల 
వెదకీనను నాయీశ్వరునివ్రే రణచే నొక్కసానియు లభించదయ్యెను 
అంత రాజు ఖన్నుండై యెటువై న నూట దక్కి౦చుకోవలె 
తీన భార్యను బతిమాలి యాసెను “వేళ్యంబో లెం గై గై నేసి యాతనికొ 



ప్ర 

గౌను. టక్క_రిజంగమురూపున నున్నళివ్రండును వానిసత్య సంధత్వమ: 
కును భ *కితత్సరత్వమునకును సావాసమునకును గడునలర్హి యాతః 

ఎనిబిరూపు జూపీ యను గ్రహించి చా రాజ నేఖరుని వాని నీయిరువు. 

భార్యలతో.గాడ బొందితో లే లాసముం జేర్చి వానికి బ బ్రైమథా 

పత్యు మొసాసు.” 

_ అనునీకభను మానలిమ్మన అ గొన్నివర్లనలు బెం: 

వాససెను. ఇక్కవియొక్క యు రాజ శేఖరునియొక్క. యు ౯”-జీళకాలా! 

లం గూర్చిన విశేషములను దజచి తెలిసికొనునంశము చదువరుల' 

విడిచి యింక నీతనిశెలి ప్రదర్శనాక్థము కతిపయ పద్యము లిందలివి చు 
పంబడును. 

సూర వర్ష న ము, 

మ, శశికాంకీ పలజాలనిరి తమహాపౌ ధా గృభాగోల్లస 
ద్విళ దాబజ్దారిముఖీజనాంచితము ఖావిమ్భూ తేమందసితౌ 

తిళయ, పృస్సుటకౌముదీముదితహృ ద్దేశా నికో ద్య చ్చకో 

రశోకుంతౌవలి యె తనర్భు(€ జెలు వాఠకా దత్సుగం బెంతేయున్ , 

మ. లలనల్ తత్సురిసౌధవీభులను డోలాళకేళిచే నుండి తా 

రలబాలార్మూ ని మింట జూచి తమపాదాబ్దగ్యు తిం బోలరా. 

గలకెందమ్మి యటంచు. బొదముల దొక్క.క౯ దంతముల్ రాలి య 

ట్రలరెం గాడె సవా స్కపాదు( డను పే ఎ రావాసరస్వామికిన్ = 

చ్, మరక కరతృ సంఘటిత మానితకుడ్య కదం బజాలకాం 

తరములనుండి వే వెడలు తద నసారపుధూపధూమముల్ 

పరువడి( జూచి నీలభునపంక్కు లటంచు నటించు నెంతయుక౯ా 

గుటుతుగ మేదినీ స్థలినిం గోళ్కాలచే శిఖినీసమాపహముల్. 

గీరివర నము, 

చ. చని కనియి న్నిలింపమునిసంత తభవ్య యశో విశాలముకా 
సనక సనందన ప్కృముఖసాధుగణస్తుతిమాలము న్ఫుపా 

వనతేఠసాను దేళపరివ ర్తితకిన్న రకం బుకంధరీ 
జనమృదు గాన మోదితేభుజంగ మజాలము క్యేతేశే లమున్. 
సృకటితస సహ కాఠపల్ల వోద్యల్ఞైద నామోవప రభ తో జ్రామఠవము 

ఘననితంబస్థలో దాఢలీ జలా లీ కాన ఆఅకామినీగీతఠవము 

రం 
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 భారుమారుతప్రూరి తోరుతరాశేష క్రీచకానీక పృక్లీర్ణ రసము 

_సదమలవరర్వరీసందోహసంధాఢ మానితఘూరక్షాయమానరవము 

తే. సకతగంచాతరంగసంగతబలాక్క . చ కృసాడసహం సొదిశకు నిరపము 

నొక్కటం జెలంగు మిగుల గ ర్లోత్ససముగ, సురుచిరంజై నయ మృహీధకమునందు, 

అ స్త్తమయము.. 

మ సరనీజోద్భవరుక్ష కారకుడు భు స్ప వ్రీమణిం ధ్రేవుతోం. 
గర మింపొంద నలంకరించుటకు వేగం గాంచి తౌ నీటిలో 

బక (గ౯ె ముంచిన యట్టీ మేలి, యగుబల్బం గారపుంబూ బె య 

న్క_కణికా భానుడు పశ్చిమాంబు నిథిం జకం గ్రుంకె నొక్కు. మడిల, 

ను, గురుపత్చికా వరియించుద్రోహీ తనుం గన్టోరా డటంచుకా సుధా 

కగురాకల్ మది నెంచి పద్దిని సునక్రంబుం గడు న్వంచె న 

ట్లరయం బుణ్యవధూమణుల్ భరణి నత్యంతో గృదేషాత్తునికా 

సకవి న్లన్గాన నొల్లకుందురుగదా చర్చింప చెం తేనియుకా. 

చం దు డు 

సీ. అజా చకోరామరాననాగ్థము నిల్ప( గొమరారునమృ తంపుంగుండ నంగ 

బతిరాకకును నిశాసతి హాఠతీం బట్టు బా గై నరజతంపుంబొత, మనంగ 

ఫఘనపాంథహృత్ప్సద్య్మవనములు గలం చంగం దవిలియే తెంచుచాదంతి యనంగ: 

దొగకన్నె ముదమంది నగుంగాక యనుచు ట్రాజ్బగము చూసపెడుదర్పణం బనంగ 

తే. విశదకాంతుల నంతంత వృద్దిపాంది, శీతకరబింబ మింపొంద6 జెలలి దిశల 

సాం దృ తఠముగం జర్మద్బిక*సమితి దనరెం, గోరికలమిో టీ శేకం జకోఠకములు, 

వేశ్యాదూవణము, 

ఆ. విటుడు లేనిశేయి వేదన జెందుచు, నిదుఠ కంటి కెలుంగ నేఠ కుండి 

కా సొసంగునట్టి కడజాతివాండైన6€, గల్ల గోరు వాఠకాంతే మనిని. 

సీ. కడుం గురూపిని వైనం గందర్సనిభు. డంచు నఖినుతి యొనరింతు రలఘులీల 

నంత్యజనునినెన నమలవం౦శజు(డంచుం బల్బ్ము_దు కెంతేయు( ట్రౌఢి దనర 

'నతిమాఢమానసుం డగుమానవునినెన సరసు 6 డటందురు సరభసమున 
వ << జ లీ ద్రవాహంతేకునైన 6 బఠమభార్ష్మికు( డశంచు గణుతీంతు రెప్రుడును గ్రమముత డ 

తే. నెన్న6 గల్పిననీతివిహిను నై నం, దవిలి సద్య క్షనుం డండ్రు తమకు నొక) 
ఫీసమైనను గాసైన వీడెమైనం, జేతి కొసణినచో వెలచిగరు(బోండ్లు. 

ఉం చిన్నెల పన్వెల న్వగలం జి త్రవిధంబుల ముద్దుమాటలకా 
వెన్ఫెల నెన్నునవ్వులను వేనుజు.€ బి త్తీరివాలు(జూోపులక్ 
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శేరి. 

ఆసన్నల సెగల ని న్మిగుల జాణత్తన్ట్రమున నారళామినుల్ 

ఇిన్నుగథ బల్లప ప గతిచేత. క ప్రభల త దోంతు రెప్పూడుక్. 

పే: పొలుపుగ నన్నే టాక యొకపూయట మహాయుగ మంచు చెంచునో 

వలనుగ నీవు న న న్మ్యిటుల వఐంచనసే యం 'చోడియే యిటుల్ 

దలంయపంగ సీత్రియే'' యనుచు (6 hr మ మప మ 
కజ 

ఇ శకట భీ 

వీ * కక్షపాలలు మెండికట్లబె తేంబులు శంఖసంఖ్యల మించుశంఖుములును 

పిడ్రిగంటలును శేకిపింఛంభ్రుంగుంచెలు ఛ్రతేము ల్పులితోళ్లు చామరములం 

యోగదండంబులు యోగవక్టైడలును గండ'పెంజేరము ల్కు_౦డలములు 
తనువులభూతిఖ్రూ(తేలు కావివస్తముల్ మేలై నరుదా,తమాలికలును 

త్తే, శ్వేత కేతనయులు రు దృవీణి మలును, బొత్స మగునటిరజతంపు. బా త్రికలును 

శేలుందామర బలువైనభూలములును, మొొలకబంగరుగిలుకుపావలును గలిగి, 

సీ, ఆతులికవిమలపంచాక్షురీమం, లే, తేంబు మించుకోరిక బరియించువారు 

తఆచుగా కైవకణారహస్యార్ట్మ ల్ని ణీ శిహ్యునరుల కేక్సజిచువారు 

సారాసారెకు నమ కరా యి రుద్రాయ పశుపతయే యని మ 

నడుగడ్హు నక 6 -గాహళాదిరవంబుఆు చెలగించుచును వేడ్క. నలరువారు. 

తే. చిక్కగతులను గానంబు6 జేయువారు, సకవితో గద్యపద్యముల్ చదువువారు 

' నగుచు గోటానుకో ట్లాకమోగిని నడువ, సాగి రానేల యీనినచందమునను, 

. మల్లయ్య వీరయ్య మలి వియాపాతయ్య జకగముడిబ సప య్య శంకరయ్య 

పిడిఘంటచిక్క య్య ఫీముయ్య సోమయ్య శివ్వయ్య హరిశణాంక శేఖర య్య 

మరులయ్య సంగ య్య శూర. ౦డలింగ య్య పఠ్వతనాథయ్య పశుపతేయ్య 

శరభయ్య రుద య్య కరపాత్మెసిద్ధ య్య శితికంళయోగయ్య (శ్రీగిళయ్య 

తే. విశ్వనాథయ్య వీకమాహేళశ్వరయ్య, యాదిగా బేర గల్లీ మవోత్తులయిన 

జంగమస్వాము లారాజసముఖమునకు, సరగం జనుచెంచి రత్యంతసం భృ మమున. 

2 

ఇటు లింతకంయొను సరసము లై నపద్యము లెన్ని యో యున్న: 
గృంథవి _స్టరభీతిని వాని నుడవారింప వోానితిమి, 

చెన్న పురి. వావిళ్ల. రామసాప్టమి శాస్తులు అండ్ సన్స్, 
గోయి] ఆ! 915, | a 



ధ్యానము లెల్ల గర్జితకదంఖ ము గా రజతెచలాంబరఠా 

వ్ జసీంచు ళర్వజఖదంబు కృపారసధార మీడి మ 

శ్తానసబర్హి చెంతయు సునంబుగ సంతస మొంద(6 జీయురసన్. 

చ, కరిముఖుం గన్నతేల్లి కళిఖండవిభూపణుకూర్తి రాణి భా 

' ఛరనరు ముద్దుపట్టి నిజదాసగ్భహోంగ ఇకొల్బవన్లి కి 

న్నఠగరుడోర గాద్య మరనవ్యకిరీట మణి ౧, భా తివి 

స్ఫురికపదాబ్ద యాత్రిపురసుండరి మాకు నభఖిస్ట్ర మిచ్చురన్. ఖై 

ఉ. వల్ల వపల్లవాధరు లవారితభ క్లిని బాలం దంచు ద 

్నెల్లన( బిల్లి యెంతయును మే ఎగుకొట్విరిబూ భోసంగం చా 

నొల్లక యల కప్పికొని యుంచినబంతు లోసంగు మంచు ఖా 

సిల్గుకచంబు లంటుచు పహాసించు ముకుందు6 డఫ్ఫీస్ట మిచ్చులన్ , ఫె 

క. కమలజార్చితమృదుపదళ నుల మొన కమల నూయింట చేసాడు కడుముదమున 

నిలిచి య ఖిలషి తౌ క్ర ముల్ గలుగ జేసి, .విరతేగం బైనక్ళసను రశ్నీంచుం గాదే. 4 

క, ఎంచ దగునంచ లేబిని జందలగతి "సెక్కు జూన సరసి జగ ర్భుం 

శంచితమవుతిచే( దానొన, రించుంగావుతీను మాకు బ్రేమజ శుభముల. ర్ 

సీ, వేదాడివిద్యల వలంబంచువూూ బోణి “కెటి భ కతతిం జ్రోచు నీల వేణి 

యురుకవిత్వ ఫ్రైఢథి యొనగూర్చుక? ణి మహనీయపు స్తకమహితపాణి 

నిఖిలగీర్వాణవర్జిత సద్దుణ శ్రేణి నిజలోచన వఖొనిక్టితెణి 

శునతరోత్తు ంగ పెకతసన్ని భశ్రోణి రొజీపభవుని గారాబురాణి 

తే సమదపికవాణీ యవ్వాణి సంతతంబు, మదిని దై వార రచియిం చునుల్న్తిబ్లం్ధధ 

నుకసీ దుర్దోవకహిఠ మానట్టు గాను, జిరకృపానూ) ర్లీం బరివూూర్హి చేతయుర గాల, 
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చ, పొలుపుగ నీశుకంఠమున( బూనిన యట్టికపాల మాలికల్ 

పలనుగ౭“జూాచి గొప్పలుగ పండినయుండృము లంచు భ్రాంతి లో 

ఆ సల జనియించి తుండమున€ బట్టి వడిం దివియంగ. జూచు వి 

ద్యలగురుం జీకదంతుండు ముదంబున మక్క్చతి (6 బోచుంగావుతకా, 

చ కవి శకి భౌమ సౌమ్య సురరాడ్రురు ఫార్షవ మంద రాహు క 

తువు లన౬ చేరుం గల్లి యలతోయజగర్భ ను రేం ద్ర ము ఖ్యు లౌ 

దివీ జూల కెల్ల కోరిక అతిస్థిరమాన సు లై యొుసంగుచుకా 

భువిని బ్రునిద్ధు లైన్గృహముల్ మము6 బ్రోతురు గావుతం గృపకా, 

. కొళశ్రై ఐలంబులం గటివైకతంబుల గొమకారునమోజకోకములను 

లాలిత బాహుమృ ణాళ నాళంబుల నిరుపనులో చ నేందినరముల( 

గమనీ యతేరఠపాదక ప్లోరదళ ముల మాచెన దరహాస ఫేనములను 

బంధురకఠరతలపంశరుహూంబుల వరపళి వీచికావ్రాతే ములను 

కే. భానీలుచు నుండు గిరిజావిలాససరనీ, వష. రీడించుగిరిశహంసము మదీయ 
దురితనీకంబు దిగనాడి నెరిని సుకృతే, దుగ్భములర గై కొనెడుంగాతం దూర్చ గతిని. 

oo 

రతా + ఆశాంతే విదితపుణ్యక్లోకు వాల్మీ కు న ఖిలళాస్తాగ మాభ్య్యాసు వ్యాను 

భాసుఠకవితా పృభవభూతి వ జూరుతరాతియకో రం జోరు 

ఫీరారిభాజగ ముయూరు మభమూరుని 'పంధురి? అస పుష్ప బొల "కొకు 

నసమవీద్వన్మ నొహార్తుని డశ్రీహర్టు సారవ'*క్య క, క్, ఆరా శ్ఞాఘు మాఘు 

కే, Me మాం ae oN mn oe భోజు 

మణియు గీర్వాణ కాప్యనిరాణచకురు, బగుకవిం దుల మంట నగణితముగ, ల 

మ్, రవాణక నన్నయభట్టు: దిక్కా మఖి నెలా ప్రగడ న్భాస్కరుం 

గను మింపాంద 6౫.6 బోతనావ్యూయుని లోక ఖ్య్యాతు6 డౌజిమ్షవూ 

డమశేకుకా ఘను భీమసత్క_ విని దథ్యం బొప్ప శ్రీనాథము 

. ఖ్యమహాంధాంచిళ కొప్యక ల్పకుల చే తంతు నెల్ల ప్సుడున్. 1 

పీ గురుతేకకాండిన్య గో త్రవిఖ్యాతుండు బయ్య నామాత్యు. జభవ్యుతాత 

నిరతాన్న చానసర్జ్మితయశస్సాంద్యుండు తిమనసచివుం డేధీరుతం డ్రి, 
ఘునులు జగన యు సింగన్నయు నరసన్న యనుమువ్వు శేయం త్రి యనుంగందత్ము 

లలత. దిమన న్న రాజన్న జస్తన్న యు సూరన్న యేనుం తి శ్రీ నుతీవశేణ్యు 

తే. లొనర పీన పాప మేఘనునిసహజ, లతిపతి న్రతే లన్నీ యే చతుగురాణి 

యట్టిక్రీకూచి మంచి సంకాబ్ధివిధుని, మజ్ఞనకు అ గంగ? నామాత్యుం దలంతు. 12 



వీ 85. 18 

రుం "'గావ్యాదుల), చందము నింతై న "నె జు6ంగ సతతము విద్య 

ంబులక్ళపం గవితౌ, సందర్భం బొగి నొనర్తు సాహాససృ త్తికా, 13 

బ్రనూనదామ మెన శేక్కియ6 గూర్చిన నందు గల్లువా 

గాదె మానవులు సంతసమందుదు రుర్వి నట్టిపా 

'భుభ క్షి యనువాసనకు న్శది మెచ్చి మక్క తిం 

) తప్పు లెన్నక తగం గరుణింపుండు సత్క_వీశ్వరుల్ . 14 

లవిబుధ విబున వినుతీం గావించి మటియు నిష్ట దేనలౌ స్ర్రార్థనంబు చేసెద, 

ర దృ జాచి _త్రసరోహంస వారిససహా సదిన్య సృతాప 

నేకసంతతరవణా న్యతు యమేశ నఖ దమయాగహరణ 
ఫునాళశ రజతాదచలనివాన వాసనార్చితీపాదనన జ యుగళ 

;భూపషణలలితహాలావాల వాలథ రానుజసన్నులొద్దు నొంగ 

'భూతేమథన సత్యే పృచార, బార ణా మర పోవణ'సతత వి భన 

పాకు యాగివ్భక్సద పీఠ, పీఠపురికుక్కు కేశ కిల్చిషవి నాళ. 16 

సర్వలఘునీ సము, 

సరణ సువితరణ ఫో యహరణకర యరుణ సనీరువూని ఖో చరణయుగ ళ 

మథన ఘనకిదనతఎవిజయ గిరినదన బగదనన కెరిసదనణజనకి 

మన పురదనుజకు ౧ళ మన మునిపపను జసురసగద వతిదినవిలసిలే 

రవిఛవ రిపుగహనదషదసహాన సటువిహగపతిగమననుత మహిత చరిత 

తర్ధణిశతసదృళ హరత్రినయన, నరళ గళ ధనదసఖ శుభద గగన చికుర 

నికర మృదుహృదయ ళరధిశరధి, యురగనర భరణ ఫరపర మపురున గిరిళ 17 

'థ దివి జని, నర్లార్చితమృ దులపొదపనరుహయుగళా 

నిసన్ఫుత, భర్దా శ్మీకుక్కు మేళ భవ్యవిలాసా, 18 

లేశ మ ర్హ్యులకు వేడుక గాస్య మొసంగి ధా త్రీ'ప 

సౌఖ్య సంపదల నుద్ధతు లై సుకవీం చ్చు లుందు రా 

ద్య నీ వినాపరంబుల సౌఖ్య మొసంగుసామి వం 

నెంచి నీక సరసుల్ విని 'మెచ్చం బృబంభ మిచ్చెదన్. 19 

వ్పయెగడల నొప్పులుగా నెంచి, ఫూని కాన్య 'పంంనత (6 బూ ర్తిచేసి 

౨ మాకు గామిశౌర్థము లెల్ల; ఫునతే నొసంగి యేలుకొను గిరీళ. 20 

వించి యాతని, ఘనతకకరుణావిశేప గారనమున నే 

న న విర్ధభునకు, జను 'లెల్లను జూగడందగిన పస్థ్యంతంబుల్ ,. 21 
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క, ధీరుశకు శ్ర క్షజనమం, దారునకు సుళారిమదవి దారునకు మహో 

శ 
క 

దారునకు నఖిలజగచా, ధారునకు నఫఘూఫఘువారిదసమోిరునకున్ వల్లీ 

సోమానకు రజతభూభర, ధామునకు నుదంచితాహి దామునకు నయో 
ద్దామునకుం | బృకటసద్దుణ, ధామునకుకొ మౌళికీఠధామున శెలమికా, 23 

. భవునరు శోషితసరసీజ, భవునకు నగణితంసడిషిభవునకు గారీ 

ధవునకు వృష భేశ్వరనై ౦, ధవునకు గిరిచాంధవునకు ధపళొంగునకుకొ. 24 

. ఘూలిక విమలథయోాసం, కీలికి గజదై త్య చర చేలికి బురని 

ర్యూలికిం జిరిపాలితేదివి, జాళికి నతహృత్ప్సయోరువాళికి భ కిలా, 25 

శ పాను నురుదతుర్ళు జ, కాశునకు జిత్మిపృసూనబాణునకు బుధ స్ట 

త్రాణునకు నిరతపోవిత, చాణునకుకా సత్య వాక్య పారీణున కుకా. 26 

. నరకిశ్నఠవి ద్యాధర, గరడోరగ సిజ్ఞసాధ్య గంధర్వ సురా 

సుఠరపూజిత్ జకణునకును, హరిణాంక నిభ స కాళు డగు పళుపతికికొ, 7 

| భృ ంగిరిట నాట్య రతునకు, సంగరవిజయునకు( వాణెసారంగనకుకా 

సం గాధరునకు నబ్ధిని, షంగున 'కుర్వీరథునకు జగ దరిపతికికా, 98 

. యమోధీశ్వరసఖునకు) నక్షీణలసత్యపాక టాతునకు నా 
9 న క గః 1 శ ధ్యతప్రియునకు విదళిత, దకాధ్యరునకును భర తాత్సర్యు నకుజా, 29 

. వారునకు గాంచనధరణీ, ధఠకేదండునకు నృుత్యుదర్పహరున క్రీ 

శ్వరునకుం బీఠాపురమం, దిరకుక్కుటలింగమునకు దివ్యాంగునకుకా. 4 80 

3 అనంతసా ప్రాంగతండ పృకామంబులు సమర్పించి యద్దేనతా సాక్యభామునకు నంకి - 

తంబుగ6 దత్కృపాతిళశ యమున నా బూనిన యట్టి రాజశేఖరవిలాసం 

జునకు: గథ్నాక్కమం బెట్టి జనిన. చ] 

కథారం౦ంభ్ము, 

ఉం. శీ కకలీలం దొలి మునిసీంహం లసేకులు చెమిశాటవిం yy, య ద 

బాకటరీతి సూళు గని పల జుం. సషారనం, జేసి యొప్ఫుడుకా 
శే ధి య 

లోకములందు యోగిజనలోలు: డుమాసతి తత్య థాశళుల్ | 
చేకొని పల్కి_నకా తినిన జేకజు సౌఖ్యము లెట్టివారికికా.  శి2 

. అసమాన్థూగేరదుః ఖా రణ్యములకు. బృ జ్వలితాన్నికీలలు కంభుకధఅం ఈ 
ఫఘనతరాఘోాఖూంభధ కకంబునకు ఈ లజ్జ జలజా ప్తబింబముల్ శంభుకథలు 



ప్రథమాశ్వాసము, 15 

గాభామితో గృదుమృ_ రోరగములకు సమదమయూకముల్' శంభుకథలు 

అసమృ తు ముఖ్యదో పౌంభోధరములకో జంళభూనిలంబులు శంభు కథలో 

త్తే సజ్జనస్తోత్కేపాత్కేముల్. శంభుకథలు, సళలసంపత్క_ఠంబులు శంభుకథలు న్ 

ఇశాళ్వతై శ్యశ్యయు క్తముల్ శంభుుకథలు, సననఫలదొయకంబులు ళంభుకథలు. 38 

తే. గరికకథలందు నీవు నేర్చరివి మున్ను, శంభునకు వేళ్య గాం బ్కియసతి నొసంగి 

యతని కారుణ్య మునకు. బా కృత నహించ్కినట్టి మను జే౦ ద్రుశథం బెబ్బవ య్య మాకు, 

క, అనవుడు నూతుండు మునులం, గనుంగొని వెస నిట్టు లనియె గారీళుకథల్ 

వినిపింశోద నని ప్రూనంగ, జనులకు. దర మగునె యోాగిసంఘములారా! రిక్ 

శా! వాణీశా మరవ నెల్ల. గ్రాము అగుగేర్వ్వాలుల్ నిజంబొొప్ప న స 

స్య్యణాంకోర్థవిభూపణుం ఇజలియంగా నిం చేనియుం జాల రీ 

న ఉకికా మానవు జెట్టు నేర్చు శృథభ కల్ గొంద ఆఅా-చక్రభ్ళ 

చ గాంతురు సత్మ్క_ థానళులు నిత్యంబుం బ్ర బ శంసించుచుకొ. 36 

క ఘను డకగుపీ నాకిచరితలు వినయనవి చేక జ్ఞైం దగుచు విలసి ల్లెడునూ 

తునికిం "దెలిసి న విధమున(6, బనివడీ Ne చెలీయంబడు "పె ట్ట్టీయకొా 9% 

క్ల స లంబులు ముంచెడు, నననిధిలో నోడ నిలిపి ఐడి నీ౯వడు మ 

ర్యునికరణి భ క్రియను నా, నను గిరశక థాసుధార్హ వం వీందయందసకా, 88 

శే, అ గావున నతనిపా దాబ్ద యుగము, భ క్రితోడుత మది నిల్చి పృకటగతిని 

లడిగినకథ _లెల్లల గోరికలక, నెలు ౮౭ బలికెద విను. డని యిట్టు లనియె, 

క. కీకరమె తిపుజనహ్ఫ, ద్భీకకమై త్రి త్రిభువన పృథిత శినమతేఠ 

త్త యనవకతశు, భాకర మై se మనుపురి వెలరముకా, 40 

శికాంతోపలజాలనిరి తమ హాసౌధ్యాగ్స గ భాగోేల్ల ను 

ptm 

తిశయ, ప పృన్ఫుటకౌము దీముదితపహ దేశా నికో ద్య చ్చ కో 

రశకుంతౌపళీ యె తనరు జెలువారకొ దత్సురం చెంత యుక్షా, 41 

_ చ్క్కీ ఆరయంగ నప్పురిం గనకహర రృ ్రీతలంబుల6 గేళలిసల్ప్చునుం 

దరులయొయారముల్ గని ముదంబున నచ్చరలల్ల మెచ్చి భా 

సురగతి 6 గాన్క_. లంపిన వనూనపుదండ అనంగ నెల్లడం 

డజచుగ రత్న తోకణకదంబము లందముమిజు "నెప్పుడుకా. 2 
వు. లలనల్గ్ తత్పురిసౌధవీథులను డోలాశీలిచే నుండి తా 

3 క క రల బాలార్క ని మింట జూచి శమపాడాబ్దద్యుతిం బోల కాం 



ప్రథమా శ్వాసము, mn 

తే. యనుచు;దము. జేరి నెజద ౦ంటతెనముమో అ 6, బ తుకునలకోడకాం డ క్కబ్కుతి పచనము 

నీ 

డ్ 
లోసంగుచును బువ్వులమ్థుచునుందుళందు, నంద ముగ చెప్పు డును గొంజాణీసీదు మఖులు 

, ఆలకేంబు లలరించి తిలకంబు లోగి ఫాలఫలకంబులను ముదుగులుక దిది 
యె ళు 

. యంవంబు లగుమంచిగందంబు లెట్క.. శానందంబుతో గుబ్బలందు నలంది 
సింగారముగ మేల్మిబం గారుతొడవులు పొంగారుశజేడ్క.. చే బొసలం చాల్చి 
బలువై నవిలువచేం జలువై నసన్నంపునలునలు రింగులు వారం గటి 

న్ 
లు 

కే. యంగభవకేళిం నోరి చాయంగ వచ్చు, వల్లవులమానసంబులు పల్డ వింపం 
బొందుమోజంగ విహరించుచుందు రెపుడు, వాఠకామిను లందు నవారిశముగ, క్రతి 

శ్రా, శుంభద్వి క్కమరూఢిచే బలునుటుకొ శోభం (బ్రైకౌళించున 

జ్ఞంభద్వేవణుచేతివ జ్ర మునకుకా శంకించి చంచత్కృపా 

రంభుం 'డావిభుచెంతం జేరినమపహా ధ్ర శ్రేణు లన్కై వడికా 

గుంభీంద్ర,ంబులు గల్ యుండు నెపుడుకొ గోటానకో టప్వురిన్ , ర్ర్ఢీ _ 

చ, గుబుతుగ నప్వురిం గలుగు ఘోటకసంఘముతోడ నెంతయుకా 

బరువిడ నోడి వేగ హరిణంబులు వాయునిశాధినాథ శం 

కరులను జేరి మైన నధికం బగువై రము దీక్పలేక యా ల 

కఠణిన యుం డెం దథ్య మిది కాదన వానికి నట్టు లేటికిన్. ర్ర్ 

తే రాజహంస పృభల'చేత రాత్రి, పగలు, కుముదకమలాళి హెచ్చుచుం గొమురుజూస 

సీ 

రాజహంస పృతతులచే రమ్య మైన, సరసు లలరారు నద్చోట సరస లలఠ. 56 

॥ అసద్భక ఫలపల్ల వాహాకలా లసకు కపి కాదివిహాంగళో భితములు 

చంచత్స్రనూ ననిస్యందన రం దాభినందితే నుందశేందిందిథములు 

సతతవిలాససంచార నారీజనర మణీ యగీ త విరాజితములు 

సకల శృమాపనోదకభూరివి స్తాఠ మానికచ్బాయాసమన్వితేములు 

తే, వకుళ సహకారచంపకాళ్వ నూగు; నారికేళ కపిత్థ జ ంబీరపనస 

శేఠకీవిల్వ ముఖ్య భూ జాతయుతము, లున్నతములొప్వూునప్వురియుపవనములు. 7 

సీ, లలి బృహస్పతు లందు నలరు విప్రో ల్తేము ల్నెటీ కల్పకము లందు దరువు లెల్ల. 
గామభేనువు లందుం గల గోగణము లెల్ల 6 బొసంగ నచ్చుఠ లందు. బువ్వుంబోండ్లు 

_ .వలనొప్పు నువై క్ళోగవంబు లందు హయంబు లై రావణము లందు : వాఠణముఖు 

గంధక(సరు లందు గాయకానీకంబు లల 'వైజయంతు లందుల గృహంబు 

రే. లభవనామజపంబె యం దమ్వ్బుత సేన, గాంగ సురలోకసుఖ నుంబె క ల్లియుండు 

రాజజంభారి భళ్ళాణరాయ విభుండు కరణ. బాలించు తత్సింధుకట్రకమునను, 6 

ల్. 



18 రాజ శేఖరవిలానము, 

కీ, ఆడండు స్య్వపంబులం దైన నెప్పుడు పాటిం దప్పి యసత్య భాషణములు 

చూడం డెశ్ళెడనైన సురుచికసాం దఠర్యవకవధూజనముఖ పద్మములను 

వీడ జెంతటి యివి వేకచిత్తుల నెన శరణు వేండినభీతజనవితతు ల 

నోడం డత్యు గృరణోర్వీస్థలుం నైనం జలితు. డై ళా త (శ్రేనసంఘములకు 

తే నతడు రాజేం దృమాత్రు క్ర'జేవకిందలంపు వరి చారి ద్ర ద ర సేమిరార్కుండమిత యకుం డు 

భవ్య క భూపాలసుతుండం , భూరివిభవుంశు భళ్ళాణభూధవుండు. 59 

తే. ధర్తగుణకాండములె చాల దనకు దోడు, గాంగ నరులను రత్నీంచు గణన లేక 

ధక గుణకాండములె చాలం దనకు దోడు, గాంగ నరులను శికీంచు గణన తేక. 

be wes గలకందుం గని ముందు పలుచందమాల నింద లలి నొనర్చి 

ఘనలీలలను కూలిగళమూలమున నీలమును బోలురుచిజాలమును హాసించి 

తగ సీరి పె భూరి తరవోరి యగుచీరం గని సాళెకునుం శేరి వినుతిమా లీ 

పికవాణి wan పృథువేణి గలపోణీమిని జూణతనమున మించనాడి 

తే. కందమందారవిళ దారవిందచంద, నేందుముణిహాఠతొఠళకాపొఠ వార 

ములం దిరస్కృతి యొనరించుం జలముమిగుల, వరుసతోడుత నమహీవరునికీ ర్రి.6]] 

సీ కోరినయప్పుజే కురియును పర్షంబు భూమి ఫలించు నద్భుతముగా(గ జ 

మొదవులు పా లిచ్చు పు Ce విడువక కాచును నృత్షీతతులు 

చెరి నపమృత్యువు చెటు శెవ్యారై నం జోఠరగ్చాధలు ' సోంకు టరిది 
జలతృణో క్సేస్ర మై విలసిల్లు ధారుణి నితో తృనము లాప్పు నిఖిలదిశథల 

తే, జనులు కలనైన( గలహంబు: గనుట లేదు, జూతి భేదంబు దస్పక జరుగుచుండు 

జలరుహాప్తాన్వ్నయా ౦ఖోధిచం ద్రుం డగుచు, దనరుభేశ్ళాణవిభు 6 డేలు ధరణీయందు. 

తే, సకతపు పుణ్య వ, తలు గుణోన్నతలు పతికి, హిత లశేవజగజ్జననుతేలు భాగ్య 

వతులు రూపున మాజటరతులు సుమతు, లతులసౌ జన్యయుత లిర్వు కతనిసతులు.68 

ఆ, వారిలోన న గృవనజూక్నీ చల్లాంబక?ా మజియుం బిన్న పొలంతి మల్లి కాంబ 

సతు లెరుసు లేక సతతంబు మెలంగుచు, సవతు లేక యుండు సమదమున. 64 

. కమనీ య వేఖలాఫుటితభూరినితంబ పోషితాశేషసద్భుధకుటుంబ 

నుందరాస్య ప్రభానిండితళశిబింబ వాధురోహ్థ్ర విహసితమహే తబింబ 

చికురకోమల కాంతి జిళతమ క్రరోలంబ కేసలతరకరుణావలతిబ' 

యానావధానప్ర, ప హార్షి శేకాదంబ నిఖిలపాపౌఘాపవనీ ధ్ర, థ,శంబ 

తే. గురుజనానందకఠలసద్దుణకదంబ, సేవకాఖీష్ష ఫలద ప్ర ప సిద్ధసాంబ 

శివ చరణ భ కి క్రివాసనాం చిక కదంబ, సతత; సత్య శ్రశారంబ చల్లనూంబ, 65 

వతం 



ప్రథ మాశార్టన ము. 19 

కా ఆ చల్లాంబవిలాసవై ఖరులు భాపాధీళ భోగికులుకా 

వాచా ప్రాఢని బల్క6 జూల ఠల గీర్వాణాబ్జపత్తాతులం 

దొచెల్వం బొకయింతయుం గలుగ దిక్సెనట్టి యాలేమతో 

భూచ క్క క బున గల్లు నిందుముఖులం బోల్పంగ నీ ణాదురే? 66 

చ కలికి పదద్వయంబునకు6 గ గ్కక్కు_ న నోడిన వి జం గచ్చపా 
పళి తలం జూప జాలక జపంబున న. నీటిలో బడెం 
దలఠ 6౫ నెబ్జతామకలు దట్టపుకాంతికి నోడి తత్పదం 
బులం బడి యచ్వుడుకా పదలిపోక భబించు నహర్శిళంబులున్. 67 

తే, సకి యజంఘా యుగంబుతో సొటిరా౫ ౭, దలంచి యెదిరిం చియోడిడెందము నబ లిమా 

భీతిచేం గాదె పొట్టలు పిగులుచుండు6, గలమగర్భంబు లెల్లను€ గ్రమముతోడ, 

క, కరిగమనతొడలతోడుత, సరివోలం దలంచి చూచి చక్కగ నకంటుల్. 
పెరిగి జిగితబుగులగా కటు, తీఠ మగుసే పిల్లపిల్ల తరముల: దమకున్'. 69 

క, కలికీపిబుందుల కన గా౯, బులినము లిసుమంత అెటుల6 బోలెడు నొకచోం 

దుల తుల యనుచుండెడు వేదుల దుల యన చేల వానితో సరి యగునే, 70 

లే, ఆతివనడలకు నోడి రాయంచతుటుము, లరంయ నిలు వెల్ల వెల్ల నై యాత్మ లోన; 

దద్విరోధంబు సాధింప దలంచికాక, కమలజాని మోసం ధను స Ne 71 

చ, చికతరవి,క రృనున్ఫురణనే సముదంచితకుం ఖికుంఛముల్ 

పణియలు జేసి తత్పిశితభవతణ సేయుమృ గేంద్ర కోటు లా 

గురుకు చనూ తృ్యమధ్య మునకుం దగ నోడి యదృశ్య మయ్య గా 

_కరయ గుహాంతరాళ ముల నట్టు నసింపంగ చేల వానికిన్, 7a 

కే, లలనవళు లెబ్బుడాను చొరు నిలిచియాండు, నిలుకడయొకింత యాను లేక చలన మొరిను 

చుండు నంచును బలునూటు నుల్లసమున, భంగత రెమొనర్చు జలధితరంగములకు.7తే 

చ, పొలంతుకయారుతీ కలరుం బొందుగ నాఖి గుహ న్వసించుస 

లలి ఫయోధరద్వ యమిళద్ధ నలేపన దిప్య'సాఠభం 

బఅవములయా ది దిశ ఖంగసముచంచిళ చంచలమంద చంద నా 

నిల మన్నచుం బయ ల్వెడలి నిల్సిననీలభుజంగ మో యనన్ , జక 74 

చ, చలమునం జం ద్రుం జేంచంగను జక్కన లాచెలిగుబ్బచన్నుు లై 

పొలుపుగ నుద్భుపంచి ముది. పతాక మెల్ల ౭ దిటి త 



PY) రాజ రేఖరవిలానము 

త ద్విలసీత నామభేయమున వేకుజు: జెల్చగునట్రి చం దృస 

మిళితవపీ శై వసించు. డెలిమికా మనెనో యన నొప్పు నెప్పుడున్, గోత్ర 

క, విరివెండ్డు నిమపండ్లును, గర మొప్పగు పసీడిగిండ్డు కరికంభములుక 

సరిగా వా పరపర్షిని, గురుకు చయుగళంబుతోడ గోఠంతైనన్,. 76 

క, గళమునకు నోడి శంఖము, గళగళ మని పలుకుదుండెం గలకంఠంబుల్ 

పలుచందంబుల నయ్యు, గ్యృలిసుస్వఠమునకు నోడి మలినము లయ్యెన్. 77 

నీ, వనబాతీకెమోవి కెనం బోల్చం దగు నని పల్కు. దళాల్ గావె పల్గ్లవములు 

భక వాణి యధరంబునక సాటి యానంచు( గీ గంప తాల్తానె శింపు లెల్ల 

శెలనాగపెదవితో€ దుల యంచు బొగడంగ విలువ దేరునుగాబె ని ద్రుమంబు 

_ లింతివాతెజితోడ నీ డనంగను గంధకహితంబు నను గాబె ఠ క్షకంబు 

'కే, నళయ నెందులతో. ,బ (బ్రతి యనంగవచ్చు 6 బలు చ నై తేనె లొలుకుచు విలువదెగక 

న కక దనరు, కంబుకంఫక కదనాంశుకంబునకును. 78 

క. తలతల మనువజు,ంబులం, దలతేల మను నిందువదనదంతమరీచుల్ 

కలకల మనియడు రాచిలు, కలకలమనసుల్ గలంచు. గలికిమృ దూ కుల్. 70 

ఉ. తోమఠరసాత్సీ వీనుగవ తా నవసంఖ్యల నెంచంజాలు6 ద 

త్కామినితళ్కు లజెక్కు లలకాముని చేతి మెజుంగుటద్ద ముల్ 

సామజయాననానీకము సంప6గి మొగ్దల చనెగ్గులాడు నొ 

ఫగీమలిలోచనంబులు చకోరగణంబుల నేలు నెంతయున్. 80 

క్ వనితారత్నంబునకుం; గనుబొమ లందమున మిజు. గందర్చునిచేం 

దన డి సింగణివిండ్లో ) యనుచుకొ జనులెల్ల జూచి యఖినుతి చేయన్. 81 

మ 'నెరి నబ్లాహ్వ య మిర్వుఠరందు నలక న్ఫీ రేజతౌ శే రెళు లా 

తరుణీఠత్నము ముద్దునెమ్రైగము చందం బంద వాదించుచో 

సకసీజానళి యాడెం గా దని యొరుల్ చర్చింప సర్య్వోర్వికిం 

గర మాహ్లాదము చేయుచంద్రుం గని స్రుక్కకా వాని క్లేటికిన్, 82| 

ర్, foes మృదుతకశే, వాలంబుల€౬ జూరుచమరవాలంబుల స 

ద్రో,లంబ మేదకాంబుద, జాలంబుల 'నేలం జాలు సభిచికురంబుల్. 8&3 

సీ జలజాత్మీనునుకురుల్ శె వాలలతికలు రాజా స్యవళులు తఠంగతతులు 

కలకంఠిలోచనంబులు గండుమోనులు దుమగంధివి మలహాపములు నురువు 



ప్రథమాశ్వాసము. లె 

లతివకంన ము దశ్నీణావప_్రశంక్షుింబు భామచన్లుబ్బలు పర్వతములు 

కామినీమణిజంఘికలు మకఠంబులు చానపిబుందులు సెక తేములుఆా 

"తే. నంధగజయానచరణముల్ కచ్చపములు, రమణిహోఠంబు లెల్లను ఠమ్యు మణులు 

తరుణి ఘననాఖి సుడి యన దనరుచుండు6, గావున విలాసజలరాశి యావెలంది, 

వ, ఇవ్విధంబున నన న్య సామాన్య యౌవన సెౌందఠ్య సద్దుణక దంబ యగు చల్లమాంబయు 

నఖిలగుణంబుల నప్పరమపతి వ, తొఠత్నేంబున కెనయం దగు మల్లికా దేవియుందనకు 

(బ్రాయపత్నులుగా నఖీష్టభోగంబు లనుభవించుచుండి యారాజపుఠం దరుం డొక్క 

నా జాత గతంబున ని ని వితేర్కి.౦చె నంత, 
— య 

వీ 

చ, సిరిగలనాండె మానవ్రం Mus గాయ సు 

స్థిరతక 'మైనక్రీరులను జెందుట మే లగు నట్టుగానిచో 

ఫీరియును శేమియుం దలంపల6 జీంకటి ఇెన్నెలవాసి గాక య్ 

వ్వరికిని లేంతప్రాయమును వార్లికముకా గురిగాదె మేదినిన్. 86 

ఆ, గానము గల్లియుండ రం సేయక, ౧ణన్నృ నదియు బరుల ప 

'తేంటు లెల్ల 6 గూడి తేనియం గూర్చిన నొరుల కబ్బినట్లు లెబుంగుకొనిన, 87 

శే. ఇెలయగ వాశీతిలతమలజీవరాసు, లందు జనియించి నఠకంబు లనుభవించి 

యంతమిందట మనుజు. డై యవళరించి, తేటపడంగ సమ _స్పంబు. 'జెలిసియుండు. 

4. అట్రిమనువ్య దేహ మటు లబ్బినయప్ప్వు డె భ_క్రిమోజలగా 

గట్టులశేనియల్లుని జగద్విభు నీక్వరు నిందు శేఖరుం 

గట్టిగ య బూజసేయుచును గాతుకలీలల౦ గీ ర్రికాంతం జే 

పట్టి తుది దిఠం బయినభవ్యపదంబును జెంద మే లగుస్. 89 

క అడిగినపస్తు వు లోారులకుం, గడు వేడుక నొసంగి ముజ్జగంబులకోం చా' 

 నొడయ.  డుసనట్టిశంభునిం, దడయక హరి ౦స6 జేతుం జథ్యముమోాణన్. 90 

క. ఈవిధమున ప్రత కార్యము. , గావిం౦ంపం we గాపలయు€౬ దగ 

న్చావనతీఠ గురుదీతును, 'ధీవరు లగు వారలకు నధికతరభ క్లిన్ = 91 

క. పొసగ గురుచరణయుగళము, వెసంగాంచినయపుడె తొలంగు వెచియఘఫంబజుల్ 

విసవిస౬ బవనుండు జనమున, విసరిన వీడి పాటుజలదవిసరముభంగి స్ . 92 

ము, సనజాత పృభవాండమండిత జగ చ్వా్యకీష్టం జె యొష్వుభ 

రుని గాంచన్ గురు న్యాశ్శయింపపలయుం గుంఫాంతరావ్లూరక్ష్మద 

ధ్యనిశోద్యన్నవనీత మారయయగ్వః దథ్యం బొప్ప నెల్లపుడుకా 

ఘునమం జొకము నా క్రాయించుకరణికా గౌతూహాల ప్ర క్కియన్ 93 



ఖు రాజశేఖరవిలాసము 

సి బహుజన జనికమా పాపాబ్ధికిని నావ చర్చింప సద్దురుచఠణ నేవ 

కమనీ యీప్రణ్యలోకస్రా ప్లికిని దోవ చర్చింప సద్దురుచరణ సేవ 

చిరతనై శ్వర్యలత్షీ పృదం బగు శే చర్చింప సద్దురుచఠణ సేన 

దుస్కు ర్యరుక్సంహళతులకు నౌవధనేవ 'చర్చింప సబ్దురుచరణ నేవ 

జే, పన జసంభవ ముఖ్య గీ ర్వాణబ్బంద, ములకు: గానంగ రొనిశంభునిపదాబ్ల 

దర్శనం బాక నోరినధన్య మతుల, కిరవలరు కేవ సద్దురుచకణ సేవ. 94 

క, అని తలంచి యాతణంబున, దినకరకులజలధి వీత దీధితి యగన 

జ్ఞనపాలవరు. డు కౌతుక, మునం దనరారుచును వేగమున£ బయనంబే. 95 

కసీ గములు గూడుక కురంగములజందమున వేగమునం బొరిడుతురంగములతోడ 

నరులక చ్చెరువు గా. దరలి యాడెడు పెద్దగిళుల6 బో లెతుగంధకరులతోడ 

నుతులు నేయంగ6 జూలుగ తుల జెల్వలరారు నతులళతౌాంగ సంహతులతోడ 

గుటిలారిపరులం గోమబుల: జేసెడిముహార్న బులు గ బ్రీనవీఠఛటులతోడ 

లే. హీతులతో మాన్యు లగు పుళోహితు లతోడ, బుధులతోడను వంధిమాగధులతోడ 

మజియు6 దక్కి నపరివాఠ మరుదుమోజం, గొలువంజనియె నిలాభ ర్త గురునికదడరో, 

క, అటు లరిగి కనియె నరపతి, పటుశ్రై నక థాఠహ న్య భా సురవ్ఫా ద యుకా 

ఘటితాభఖింజన కాముకా, నిటలాకుపదాబభ క్రినిధి నాచార్యున్. ట్ర] 

క, కనుంగొని వినయంబునం బద, వనజంబుల ఆజుంగి లేచి పసుధాధిపుం డొ 

య్యన ముకుళిత కరతలు 6 డై, వినుతింపంగ6 జూచి గురుడు వెస నిట్టనియెక. 9 

మ, వీతినాథో త్తమ! నీకు నీసతులకుకా సేమంబె? నీమంబుతో 

సఠతంబుం (బృజ చేలుచుండుదువె? నీసైన్యంబు లెల్టం బలో 

నృృతి నొప్వారుట జేసి శృ త్రువరులకా మర్దించి యి హ్టైర్టముల్ 

కుతుకం బొప్పంగ ధాఠరుజీసురులకుం గొంచింక కీ. జూతు నే? క 

క, పఠమక్శభ్చేదనుండును, జిరమతిమంతుండు హితుండు శిష్ట వృతుండుకా 

వరకులజుండును6 గరుణా, నిరతుండును నై నవ్వుళతి, సీయెడం గలండే? 131 

క, చేవాధీశ్వురునకు మును, జీసుండు చా మంత్రి యగుటచే ఫైను6 డయ్యెం 

గావున విఛవము6 గోరిన, భూవిభునకు మం త్రివరుండు భూషణ మళయన్. 10! 

ఉ. స్నానము సేయునీమమును శంభుపదాక్చన( జేయుము ర్యుండుకా 
వానల గల్లుసస్యమును వారిరుళోహి తు: డుండురా క్రి ముకా 

మానిని గల్లుసౌఖ్యమును మం త్రివరేణ్యుండు గల్ల నొప్పున 

మానవ నాథురాజ్యమును మూనుగ( దేటనహించు నెంతయున్, 10! 



ప్రథమాశ్వాసము, . 28 

వ. అట్లగుటంజేనీ నేర్పరి యగమంిత్రి గలరాజు రిపులం జయించి యతశ్మీణ రాజ్య 
సుఖంబు లనుభవించుం గావున సపొంగబలంబు లకన్న 6 బెద్ద యగువేం త్రౌంగబలక 

బు పర్శిగృహించితి వే యని మణియు భవ దాగమన ప యోజనంబున్స సవి స్తరంబు 

గాల బెల్పు మనిన నద్ద రావల్ల భుం డిట్టనియ్. 13 

క. జననుత! మీ రాజ్ఞ యొసం, గినరీతి నొ నర్చినాండం గృతపుణ్య! భవ 

సనక రుణను చే నిచటికిం జనుదెంచుట మాపదొంబుజంబులం గొల్వన్. 104 

వీ గురు నాధ! జంగంబు గో5న వస్తువు నెద్దియైన ముదంబు నిన్వటిళ్ల 

నొసంగి జగంబులం దసమౌానక్షీర్తులల జెంది గిరీశుం. డానంద మందు 

నట్టు గావించెద నని తగ నూహించి పృతము ₹ైళొనం గోరి వచ్చినా 6డ 

మోర లిందుల కిచ్చ మెచ్చి యాదరమాన నీశ్షీంప నిప్పుజే దీక్న యొసంి 

శే. భూతి నొక్కి_౦తే నొసటి పెబొ ట్టు బెట్టి, పాదతీర్ణంబు మూర్గంబు పెనిం జల్లి (డు. 

యాజ్ఞద యసేయుమనుటయునతని(జూాచి, యద్భుతేంబొందియా చార్యుండని యె నప్పు 

ఉ. ఓనర నాథ! భూరినుగుణోన్నత! నీవిపు డాల్మ్లోపలం 

బూనిన కార్య మాపననభుగషరక 6క ణు ౬ న నిష్టతో 

దొ నొనరింపంజాల6 డన ధారుణిలో జను లెట్టు చేర్తు ర 

బన ప యోజనంబునకు నర మె ని కిటు లూహనసేయుటల్. 106 
MY 93 

ఉ. ఇప్పటిభ_క్టిమార్టము నశేళష్టక! చి త్తీమునందు నెప్పుడుం 

దప్పక నిల్చ్పంజాలుదువె? తీద్విధ మెంతయు దుర్గభంబు నీ 

శెష్పగిదిం బొసంగు! పసుభేశ్వరు లెక్క_డ! చెప్పం జోద్య మై 

యొప్హూవృతంబు లక్క డ? మనోభవరూక! యెజుంగ. బలు్కు_మౌ. 107 

క. ఇచ్చెద రనువోటికిం గడు, నచ్చెద రార్యులు ఇెలంగి వారికిం గృపతో 

నిచ్నల్' గలుగుపదార ము, లోచ్చెం బించుకయు లేక యొసంగకా వలయున్. 108 
1 ఆ థి 

ఊఉ. ఆరయ బు త్రి నెన సతినైన6 దనూభవు నెన౬ గాంచనా 

గారములై నల జెల్వ మగశాయ 'వెంకించుక6 గోనీ యైన యా 

ధారుణి నైన నిట్లీళ పథం బొనరించినచోట నేటుగా6 

గోరిక యెొంతలే దనక గొబ్బున నీవలయుకా బుధాళికిన్ = 109 

చ, ఘను లరుబెంచి యీ6 దకము గానిపదార్థము లాసతోడం గో 

.రినయొడ నీయంజాలక ధరిత్రీపయి నగు బొటుం జెందుకం 



4 . రాజశేెఖరవిలాసము 

క 

"పెను విను భూపరా! మునుపటింబలె నూఠక మేఠతో వసీం 

చినదియో హౌలుసుమ్హ శ శ్రిశేఖ రు నెమదిC బూజసేయుచున్. 110 

ఆదియునుగా కొకయెడ గులి, వడలి వెసకా శిస్యపరుండు నృఠీభంగముచేం 

జొదలినయప్పు డొకించుక(6, గొదువంటు6 జుమో! తేలంప గురునాథునకున్, 111 

ఉ. నావుడు రాజశేఖరుడు న వ్యలరకా గురుం జూచి పఠ్కె నో 

జీన! ఛవత్ప్రసాదమున ధిరత మోిజుంగ. దద్వశతంబు ప్సృ 

ధ్వీవరులెల్ల "నెన్న6గను వేడ్క నొనశ్చెద సంశయంబు మో 

నాయుని నిల్బక కృపామతి నానతియీవె శీమ్ర తన్ 112 

మ, అకవిందోదరతుల్య పుణ్య యుతే కార్యా రంభసంఠంభ వి 

నః 

= 

న్ఫురితాకీక్ణ్ల దృ ఇాంతరంగ మితేశంబుల్ గోరుటల్ చర్చే? 

SLs 

రసంతోషిత రాజహంస మిరనొందం జీరునే నాంగులక్? 119 

అదిచమయుునుం గాక, 114 

స, సతి నమ్మి మును హరిశ్ళం ద భూ శాథుండూ సత్యంబు నిలుపండే జగమిటుంగం 

దనతం డ్రియానతి 6 దప్పక హార్షించి రాజ్యంబు పదలండే రాధువ్రుండు ? 

శిబిచక్రవర్తి వాసిగం దొల్లి డేకు, గొనకొని దేనాంబు గోసీయీ.జె ? 
ee మోజు బరోప  కారార్థము దధీచి తా నస్థు లొసంగండీ తనువు విడిచి? 

తే. వారలెల్ల ను బృథ్వి నున్నా ₹ యిపుడు”, న్ బగు ప్రఖ్యాతి వెలసె గాక 

వినుముగురునాథ! యి క బెక్కు లనగ౯నెందు, కటులసత్కీ. ర రి నిలెపదనవనియందు. 

చ, జలనీధు లింకినక ధఠణి6 జందు యదు | గుంకిన వేధ ఇంకినకా 
టి 

జలజలమంచు6 జాక్క_లు కృళం బయి లిన భూమి క్ర ఠగినం 

ఇభులగిరులెల € బెల గిలి కాలిన దిక్కు..రు లోేలి మొ,గినం 
గా య (Jo 

బొలుపుగ నీవృతంబు పరివూూర్రి యొనరు శివుండు మెచ్చయన్., 116 

వ. మహాత్మా! మియనగృహంబునలన మన్నానసంబు సంతోషించుచున్నయది మి 
రిందులమ్ తళ. థీ స్రుం చానతీయవలయు నని ప్రార్థించిన. 117 

తే, అన్సి విధముల నీనుది నెన్ని చూచి, గట్టిగా గుణి నిలుపంగ లట లెన 

భహామిపాలక ! మావేతిభూతి యంది, Pa 'మెప్ఫింపు ఖ్యాతిమోలి, 118 

క, కరుణారసవ్రూరితేస్ఫ, త్సశసీజుం డైయపుడు గురుడు జనపతినొ సటకా 
సకగున భూతి యొకించుక్క తికముగ నిడీ యాజ్ఞ యొసట౬గ దినకఠరకుఆ 6డున్. ) 18 



పథమాశ్యాస ము. 25 

* క, శరణారి యగుచు శిరమున, గురుషదతీరంబు. జలుకొని సవ్య కిం థి థి స భి 
బరివర్ణి ంచుచు నొ య్యన, మఠలెం బురి కధికసం భ, మం బఒరార్రక్రాణూ * 120 

ఉ. అంతం గోజుంత లేక బల మంతయు. జైంత నన౦త వా జాలక 

దంతుల "నెక్కి, యంతయు నితాంత జవంబున నంతేకంతేకుం 

'బంతముమిోజ నింతలుగ బంతులుసాగి యొకంత రా భూ 

కాంతుండు సొవ్చె నస్పురము కాంతలు నేసలం జల్లుచుండ(గకా. 2} 

చ, ఆలికులవేణు లెల్ల మణిహక గ్ర లేలంబుల నిల్చి చెల్వ్యు గాం 

గలువీలు నాణిము తెములు గాఢముగా బయి- జల నహ్వ డ 
క 

య 

జ్ఞైలజహితాన్వ ముం డలరెం జూరుతఠంబుగం చాగకాగణం 

బులు బలుదిక్కు..లం గొలువం బొల్బగుచల్ల నిచం దుడో యనక, 2 

లే. రమణ దళుకొ ర మేదినిరమణునకు ను, బసీ (ఢీప శ్లైళములను దీపముల సలు 

రమణు లతేనునికంఠహారమణు లనంగ, నిచ్చ నలరుచు నారతు లిచ్చి కప్పుడు. 128 
తే, ఇందుకాంతావళులఫావ మెల్లం గఅంగ రా జూద య పర్వతమును 6 జీళంగ నెతిల 

నిందు. గాంతాషళులభావ మెల్లం గరగ రాజాదయపక్వతే మును జేరంగ నెటింగె, 

పః ఈచందంబున బొఠసుందరీసందోహాం బమందం బగునానందంబు డెందంబులం 

గాందుకొన నందంద పయిం దొజంగి౦చెశు కుందాది సుమబ్బందంబుల గందం 

బులు పొందుగా హృదయారవిందంబునకు విం దొనర్ప వందెమాగధులు ముందఠసం 

దడిగొని వినుతింప డివ్యదుందుఖినాదంబులు చెలంగం గందఠక్పసుందరుం డగున 

న్వసుంధరాపుఠందరుండు మందవోసం బొదసన నిజనుండెఠంబుం ట్ర, వేశించి తనయిం 

దుముఖులుం దానును సుఖంబున ఐసీంచె నంతే, _ 15 

న. సరనీజోద్భవరుక్య కెరకుండు ఫస, చ్రీమణిం ట్రే బ్రేమతో. 

గఠ మింపొంద నలంకరించుటకు నం. గాంచి - నీటిలో 6 

బక౭యగకా ముంచినయ ట్రీ పేలి యగుబల్బం గారప్రుంబూచె య 

న్క.రణికా భానుడు బళ్చిమాంబునిధిజక్క ౦ గ్కుంకె నొక్కు మడికా, 125 

లే, రాజు కువలయ శులరింప రాం దలంచు, పెంచి సమాధి కొరి గట్టిం చినట్టి 

భవ్య క హ్లారతోరణపం క్రి యన6గ, సొంగ్యరాగము వింసిల్లె సాంద్రైముగను. 127 

మ. గురుపత్సికా వరియించుద్రో, హీ తనుం గన్టోగాదటంచుకా సుధా 

కరురాకల్ మది నెంచి పదిని సువ క్ర్రంబుం కడు న్వంవె న 

ట్రకయం బుణ్యపభూమణుల్ ధవణి నత్యంతో గృదో హాత్సునికా F 

సరవి న్లన్తొన నొల్లకుందుగక ధా చర్చింప నెం తేనియుకొ, 1&8 

4 
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3 శ 

నీ. విటులపె మడనుండు వెడలుచో దిక్కులం (గ్రృమ్సపికాళిసంఘు మనంగ 

మిగుల బీశాకాంత చేలునుం గిడుకొన్న లాలితనీలచేలం బనంగ 

బద బాంధవునితో 6 బాకి వ రించువాసరలత్నీ ఘునదుర్య ళం బనంగ 
ఎల్డ = — 

నజుండు విష్ణుపవంబు నమకం బూబించిన. బఠ6గునిందీపర వృతేతి యన(గ 

తే, నవనిం దము నెందు జొరనీక దవిలె నంచుం ,ద పను 6డపరాట్టింబ డెనింక దాంగ నేల 

యనుచు గిరిగహలందుండి యొనరవెడలు, కలుషతతి యన బె దిక్కు. లందమంబు = 

తే. పం, శెఉండు కముదినిం బెండ్రియాడ,ు రమణ: బటితెంచు ననితిమిరమణి చదలం 
ఆ 

మంగలంబున వేంచినమంగళ ర్థ, లాజలవరునం చొర లల్ల నం జెలంగ, 130 

wf దృఢత మోభూత చాధితదిగ్వథూటి6 బోోవం దత్కాలఘునయోగిపూన్కి. ౬ బెచ్చి 

నటిబల్లివ్విటీ యన నబ్లవైర్కి యురుకర క్రీలం చా నంత నుదయ మయ్యె. 131 
లది జడా లో 

వీ, ఆజుండు చకోరామరావ నార్థము నిల్బం గొమరారునమృతంపు.గసండ యనంగ. 

బతిరాకకును నిశాసతి హోఠతిం బట్టు చాగైనరజకంపుంబాత్ర, యనంగ 

ద వనముః గం భునపాంథవ్యాక్చ్సద వనములు గలచంగ6 దవిలి యేతెంచుచాదంతి వన-గ 

దొగకన్నె ముద మంది నగుంగాక యనుచు బ్రౌబ్బ్బగమచూపెడుదర్నణంబనంగ 

శే, వికదకాంతుల నంతంత వృద్ధిపా౭ది, కీతకళవింబ మింపాంద6 జెలణి దిశల 

సౌంద్రతేకముగం జం ద్రికాసమితి వనం, గోరికలమా టీ శేరం జకోఠకములు. 

ప. ఆఅయ్యడ. 133 

వీ. పశెనసిగలపెం బట్లుబొందులు జుటి వలిపెణుడలం బొంక మలకల గటి 
య్ -_ “టె లు ట్ లు 

సౌగసుగా నుదుట: గన్తూరిరేఖలు దీర్చి కడలి ముత్యాలచాకట్టు గట్టి hn 

కరముల బచ్చలకి డ్యంబు లాగి ౬ దాల్ని కంఠమాతికలు చొక్కమున నించి 

చలువదుప్పటులు పెవలెవాటు గావించి కఠ చమొప్వుచందనగంధ మలంది 

తే, మల్లప్రూదండ లింపు శోభిల్లం బూని పండుటాకులు క పుఠంపుబాగ లూని 

పక: చేపట్టి యొయ్యాారిభామ లెసంగ, విటులు విహరింపసాగి రవ్వేశ యందు. 

చ. చెలు వగుపెన్నెరుల్ దళుకుంజెక్టులు నిద్దపుముద్దుమోములుం 

గులుకుమిటారి చన్లపలు గొప్పపిఅుందులు తాలు (జూాళ్రలు . 

న్లిలకీలనవ్వులుకా మిగుల నే టగు గాటపునూటిమాటలు౦ . 

గలిగి విటావళిం దిరముగా పలపింతురు వేళ ల క్రటీక్రా, 135 

చ. చిలుకల తేణునుకా జెజమసీంగిణి విలును చేంటినారిరహకా 
య 

బలుజిగురాకుశాలును వన ప్రియసెన్యము పువ్వుదూపులుక 



ప్రథమాశ్వాసము, ల్లిల్లా 

జెలంగెడుమోను కుక్కు మునుం జెన్నొదవ న్వెడలెకా విటాళిపె 

మలయమరుద్వసంతేఘునమంత్రుల గూడి ఠతీకు డయ్యెడకా. 136 

క్ల పుండ్రేతుచాపమున 6 గడు, వేండ్రపుంబువుటమ్మ6 దొడిగి విరహిజనుల6 బె 

క్కరిడ్స నపుడేసె మన్మథు., డెండ్రాయని యొరుండు దన్ను నెదురుటలేమికొ, 

చ, బలములం బౌంజుదీర్చి నిజబాణపరంపర లెల్ల నేర్చి దో 

ర్చ మరు జొటు 6 'బేర్చి కఠుబాగుగ సింగిణె. జేర్చి లీలతో 

 బలుమటు నేసి యార్సి వఠబంభర వేణుల6 దార్చి నాధ్ధులం 

గలయంగం గూర్చి నోర్చి యలకాయజువై ఖరినేర్తులే ! యొరుల్, 136 

ఉ. కొమ లనంగనొప్వుపువ 6 గొ మ్లాలం జేరి వినూత్నదివ్యగం 
మఘ ౮ ధమ్తులం గే మోవి నమితీమగు తేనియ( గ్రోలి సోలి యా 

ముమర మెనకోడిచను మొగలమో యను వారి వాల సొ 
శ ౧ © 

ఖ్యమ్యలం దేలె లీలల బురుపాపళి యకా నుధుపంబు లయ్యెడకా, 139 

ఆ. అంతం గడంక నంత కాంతకు. డంగజోం, డరయల దనదుభ కవరునిప్రుకము క్ 
వలే 

జనుల చేయు కెతియి సకగ జే జూచు కె ,పడిని వేగుంజాక్క. వొడివె దివిని. 140 

లయ గ్రాహీ. : | 

కుక్కు టైము తకెంతయును చెక్కు లగుదిక్కు లను నిక్కి ముద మెక్కి భువిపీక్కటిల 

మో, సెక్, జుక్కలును సోముండును గ్ా నందొలంగి రలజక్క వలు గే మరు 

డుక్కు చెడి పాాజకొ, జక్క 6గ విహంగములు జిక్కు_ వడీయున్న తమ"జక్క_ లల 

రించుకొని చొక్క ముగ6 బల్కెకొ, గ్పీకీరైా టీస్ తేంటిగము లక్క. మలరొజిపయి 6 

బొక్కుచా6 జరించెం దొగ లొక్కట మునింగెకా. 141 

చ, అతులళరార్చు అల్ల నలరాకంగ నెంతేయు: గ్రోఖచిప్తుం డ్రై 
అ బటు & జ గ త్ర చ న 

నతజనఘాోరకిల్చిషవనంబుల6 'గాల్బంగ నాత్మి నెంచి శ్రీ 

ఫ్రులే నరుదెంచినట్టి యలగంధపహాో పుండొ యమ్యిధంబు నక్షా 

ధృతి నుదయించె జంభరిపుడిగిరిడె హరిడశ్యుం డంతటక. 142 

క. పుళఠజనము లపుడు కడున, బ్బుఠపుంగోరికల నంతిప్రఠరములలో. గ 

ప్పుకపుకాధూమము లిడి గో, పురములమై6 గనకకుంభములు నిల్చి తగకా. . 143 

rd , తీరుగా నాణిము తియపుంబందిరు లిడి కలువలు నించి మేల్బు_టు గటి 
er.) Mm అ 

గోడల నెల్ల కంగు జి _కేరువు వ్రాసి వేభుబు 'బేసతా వేశ్ష ములును 
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నింతగా నలరించి పృషభకేతనముల గీములయం బెల్ల (6 చ్రేమనునిచి 

వీధులు పీకు గావించి చందనమును( గన్తూరియునుగూడC గ భ్రిక్స్ చల్లి 

ఆతే, యఖిలజనములు ఫురినెల్ల నమకఃజేసీ, కప్పటికిము న్నె యొస్పులకుప్పలయి న 

తనవధూరత్నములు చొను ధకణివిభుండు, వేగ మేల్కాంచి తత్కో లవిధులందీర్చి 
ఈ. తౌనము లాడి నిమమున థభాతపటంబులు గట్టి యంత సం 

స్థానమునందు భర్త మణిసంఘటితం బగు వేదిమో దటకా 

భానుకులాగృగణ్యు6 డగుపార్తి ర్భివశేఖురు డాక్మీలోన నిం 

పూనిన వేడ్క తోడ శివపూజ యొనర్పంగ హా నుబ్బుచుక్. 145 

ఉకీతాఆ వావానంబు వృ సాధిపవాహున కాసనం బమలసీ ౦హాననునకు 

బైల 

నర రల బ సేకలో కాధారమూ రీ రికి. 'బాద్యంబు సుగుణసంపాద్యు నకును 

నిజభ్గ కి కీ నాచమనీయ మిళ్వరునకు స్నానంబు వేడ్క_తో స్థాణునకును 
వస్త్రం ) బశేపగీర్వాణసన్ను తునక బృవానూ త్రము పర బ్రవ్యామనకు 

. గంధ మిభదై త్య దాననిక్తంధునకును, బుపష్ప నుశ్రాంతముని జనపోషణునకు 

భూప మూననకాంతివిధూపమునకు, దీప ముష్టాంసకోటిప వప్రదీపునకును. 146 

నై వేద్యం బహాకాజకంకణునకుం దొంబూల మేపాఠం ద 

వేచేళార్చితపాదపంక జునకుకా ధీయు క్రి నీరాజనం 

బావేజాత్తునకుక సుమాంజలి రతీంద్రారాతికిక౯ విస్ఫుర 

ఫ్లా 0నస్టానునకుం బదత్నీణనమస్కా. కంబు లర్చించుచుక . 147 

. యందారకందారవిందనీలోత్సలబంభూకి సకుళ సౌగంధిక ముల: 

బ్రీయమొప్పం దులసికాబిల్వాడిమృ దులతరోల్ల సద్భ హువిధపల్లవముల 

ఘునసాఠచందనాగురుబారుగు గ్లులుక స్తూరి కా దికవస్తుషులను 

దథిషృుతగో మేళ మధుర సనారికశేళెంబువు ల నెడుపంచామృతములం 

- బలుపు మోెజడుకాంచన పుష్పములను, నాగపల్లీదళ క ముక భాగములను 

సలలితౌవూపనూపాన్న ఫలకతులను, జనవరుం డొనర్చి నవ్వేళ శంభువూజ, 148 
, మణియు గీత వాద్య నృత్తాది బహు విధానందంబుల నంబికారమణు నారాధించి యి 

ట్లని వినుతింపం దొడంగే, 149 

. కలనెనగవాస |! కరిచర్మమృ దువాస ! శందిందునిఛహాన ! కరణుళరణు | 

ఇనకోటిఘనదీప! కనకాదిపటుచాప ! సనకాదినుతేరూప ! శఠణుళరణు |! 
సఠయోగిజనలోల! దురితా భృ వాతూల! సురరాజవళపాల ! శరణుళఠరణు 

ఇణిరంగరిపు భంగ! రమణీ యధవళ '౦గ! చతురాగ మతురంగ! కఠరణుళరణు .. 



ప్రథమాశ్వాస ము. 2రీ 

"తే సకిలతొంభోధితూజీ6! శరణుకఠణు !, కాళ్వ త్రెళ్వర్యసంయు క! కరణుళరణు ! 
సాధులోకసురోర్వీజ! శరణుళరణు!, శరణు! విశ్వేశ! భూ తేళ!శకణుకోరణు! . 150 

నీ. పొంకంబు గలమంచిజింక నంకంబుగా€ గొంకక వ్రేమతోల జంక నితీకి 
దిటతనంబుతో గటి గా సామేన గటులవొఠరముదడుపటి నునిచి వీ ఠా రు ది అ 

వింతంగా సికను బూబం౦తి గా జాబిల్లి నంత ముసంతేసం బెసంగ నిలిపి 

మే లె నయేనికతోలు కాలుగం బూని: లీలతో ము మైొనవాలు6 దాల్చి 

కే పాసంగ ఛనీతంబు. బూన్ యా6బోతు నెక్కి, గాలి మేఃతరిసౌములC గడుధరించి 

లచ్చిమగ(డును నలునయు మెచ్చిపొగడ, జనము లేలెడునినుంగొల్తు నిగమవినుత. 

నా, నీ రేజోద్భ పముఖ్యు లౌనుకమునుల్ ని నృ్రఏస్తుతుల్ చేయగా 

చా రొక్కింతయు నేర రంచును బుభుల్ కేథ్యంబు గా బల్కు_చో 

నోరాజార్గ కిరీట! మర్యు డింక చనెట్లోపుకా (బ్రశ్ ంనీింపం గా 
wu ఉద్య | | గి ga గార్రీమానసపద పట్బరణ! శ్రీకంశా! జగ దృక్నకా 152 

లే. శివశివా యని సన్ఫుతి సేయౌేర, వినను మొప్పారం బూజం గావింపచేర 
మూఢశిండను నన్ను గృపయజూాడు ముదముతోడం, బార్యతీలేల సంతతేభ కపాల. 

po] 

క్. జయజ చు పుఠ దైత్యాంతక !, జ నాజయ శృ ౦గారలీల! సద మలళీలా! 

జయజయ నాకాధిపనుత!, జయజయ లోకాధి వొథ! జయ పఠ మేళా! 154 

వె. ఇ ట్ల నేక ప, కారంబుల6 బై స్తుతించి తదనంతేరంబ. 155 

క. తరుణారుణాంశునిభభా, సురనవరత్శ చ యఖచితళోభితదివ్యా 
భరణోజ్త వ్రలాంగు( సోయి య,త్యురుతకచనిత్రాంబరముల న్ెగి గరియిం చెకా, 156 

తే, ఆరయ రుద్రాతుమాలిక లజుత మెణియ, ఫాలమున భవా తి శేఖ్టయు శ్రీల దనఠ6 
బసిండిపాపలు దొడిగి వై భవము చెలంగం, గ్మప్కపువిడెంబు సేయుచు గాతుకమున, 

కీ. దివి పిక్క. టిలం బెక్కు_ తెలుగుల నెడలేక భేరీమృద ౦" ముల్ భోరుచెలంగC 

గంతునిచేతిచేమంతిబంతు లనంగ వంశుకెక్కి_ నకశావంతు లాడ 

దుంబురు నార దాదులం దిఠస్కృతి సేయు గాయకుల్ గీతముల్ కడి పాడ 

వందిమాగధులు శెల్వంది ప్రస్తుతి సేయం జేరి భూదేవు లా శీర్వుడింప 

తే. శమణం బరివారికలు ముంద అను బిజుంద6, బసీండి బెత్తుల చే: బరాబరు లొనకళ్చ 

రాజసంబున నంతేఃఫుఠరంబు వెడలి, ఘనత నుర్వీళుం డాస్థానమునకు: జనియొ.. 159 
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క బాలుచ్చాలున 6 జూలునీ లంపుయగడంపుంగంబము ల్మి లి త్రి లేనికొంతిం దనఠ 

గారుతే కశ్రఫ్రొమణు ల్ల బ్రదియించినట్టి మేలే, డగోేడలు ere యలర 

వర టల కో నొనర్చి న సోపానమాలు వింతేశోభ లెసంగ 

ఇెలలేనివ జ, రపు వేదిక లత్పెలువాజ నో వాతము 
వెలంగ 

కే. నతుల వై డదూక్యపుష్యరా గాదినీల, కత్నవస్తువు లెంతయు రమణ మెటు.ను6 

గొ శ్తము త్తెంపుబెక్తులు గొమఅుంమిగులు, కొలువుకూటంబునందునం గూర్చి తోడ, 

క. కురుముగధచోళ మాధవ, కఠరహాటమరాటలాటకర్నా టక ఘూ 

( a 160 

ర్షర యవన ముఖ్య ధరణీ, వరు లెల్లం గొలువ భూరివై భవలీలక్. 

క్షీ జేదళా స్రపురాణవివిధఠహస్యము ల్వరుసతోం గవిబుధావళులు దెలుప 

సంగీతనృ తా దిసకసవి ద్యా ప్రౌఢ కడు వేను నర్గిసంఘములు నెజప 

శె వవె షవజై నచార్వాకబొద్దళా కయులు తన్మతక్కియలు సెప్పు 
యి రిని ఈ థి వావి న 

కరవాలఘా లతోమరఖిండివాలాదిళ ్రపాళవలా దృశ స్టీం జూప 

కే, రమణు లిరుగడ వింజాముఠములు వీవం, గడి డెబ్బది రెం డగుఖున నియోగ 

ముల: దవిలి కత పీక్నాగ్సమున 6జేలువుగం, గొలువు:గూర్చుం డె మేదినీతలనిభుండు.. 

క, అతులిత విభవంబున నీ, గతిం గొలువున నుండి యచటం గలజనములకుం 

గుతుకం బొప్పంగ ధరణీ, పతి చా నప్పు డిట్టు లనుచుం బలికం శ్రేమక. 162 

శ విను డిబచె యాది గా6గ6 బృథివిం గలజంగ మకోట్ల కెల్లనుం 

సొనకొని సర్వచాన ములక గోరినయంత నె పూని తోడ లే 

దనక శయంబుమిజు ననయంబును నిత్తు నృ 'పాధిరాజవా 

పహానునకు. బ్రీతిగావగ జగమంత నూ మెచ్చ నుత్చివంబు నక, 163 

౪, (ప్ర జలకెల్ల ౬ దెలియ? బ్రైతన గావించెద, నడుగమన్న నారి కళయ నొట్టు 

జేరి యాసతోడం గోరినవాళల, క్లీయలేనివాని కిదియ యొట్టు. . 164 

క, అని పలికి సకలదిశలం, బనినడి బాటింపం బనిచి బాగుగ ఘుగసొ 

లను గంట వే చేల గట్టిం, ఇను జనములకెల్ల 6 గడువిచి త్కెము మోజుకొా, 165 

వ, బట్టు శ్రపథంబు గావించి. దిశలంజాటించిన6 దదృ్వత్తాంతం బంతయు విని క్రమం 

బున. 160 

సీ, కతుపాలలు శైడికట్టబె త్త తంబులు శంఖసంఖ్యల మిం చుశంఖములును 

పిడిగంకటలును గేకీపిం భంపుంభుం వెలు ఛత్ర ముల్ బులితోళ్లు చామకములు 



ఒకా 

. శ్వేతశేతనములు రుదృవీణియలును, వా ఠీ మగన ట్రితజతంపుం బా త్రికలును 

పథ వా శా నము, 81 

దరోాగదం౧డంబులు మోూగప క్రైడలును గండపెంజేరము లుగ. ౦డలములు 

తనువులభవూతివూంతిలు కావిన_స్ట్రాము లేల నరుద్రావమాలికలుంన్ను ని 

గ 

ఇలు (దానుర6 బలువై నమా బములును, మొలకబంగరుగిలుకుపాసలును గలిగి, 167 

3 అతులిక విమంపంచా కరీమం గంటు మించి కోరిక బరియించువారో 

తేటుచుగా “కై పకథారసా స్యాక్షము ల్నెటి శిష్యనరు శేర్పజిచువారో 
సాశసాళిస “నను శృర్వాయ రుద్రా య బశుపతేయే” యని పల్కు వారు 

నడుగ ్రూనకుం గావాశొదిరవంబులు చెణంగించుచును వేడ్క నలరువారు 

చి ల్తీగతులను గానంబు6 జేయువారు, సకవితో గద్య పద్యము ల్బదువువాగు ళ్ 

నగుచు6 గోటానకో ట్లొకయొగిని నడువ, సాగి రా నేల యీనినచండమునను. 163 

మల్ల య్య నీర య్య మణి వియాపాశో య్య జడముడిబసఐ య్య శంకఠయ్య 

పీడిసుంటచిక్క. య్య భీమయ్య సోమ య్యా శివ్వయ్య హరిణాంక శేఖర య్య 

మరుల య్య సంగయ్య నూన ండలింగ య్య పర్వత నాథ య్య పశుపత య్య 

శరభయ్య రద య్య కరపా లేసి ద్ధయ్య శితికంశరౌెరాగ య్య శ్రీగరయ్య 

తే. విశ్వనాధయ్య వీరమాహిాశ్వోర య్య, యాదిగాం జేరు గల్లి మహాత్లు లయిన 

2 

జంగమస్యాము లారాజసముఖమున[, సరగం జనుదెంచి రత్యంతసం భ్ర్రృమమున. 

ప ఇ విష్టధంబున 6 బం తెంచి నృపాలు౧ “గాంచి. 170 

. వీరా! భూవర! మాకో గాంవనతురం గేభాంబరాందోళి కా 

భూరిస్యందన మంది రకోపపనసద్భ్యూ హె మణి శ్రే కలు 

జేర గాఫనం బల్లెలుకా బశున'లుకా లెక్కి.౦ప కర్భంబు మా 

కీరా! కోరిక దీ మోజు కింక నీ వెం చేవియుకా ధీరశకా. 171 

. పాటు పెరుం గితురసమునుం, జూల ఫలరసములు జేనె శర్క.ర ఘృతముకా 

"మే లగుక జ్ఞంబులా నీ వేళకు చెప్పించ రోరి బీగ మె నూకక. 172 

. అనుచుం గోరినజంగ మయ్యలకు నత్యానంద చేతస్కు (డై 

మనుజాధీశ్వరు డస్ధ ్ రవాద్యవిధులక నున్నించుచుం గాంచనా 

సనము ల్వెట్టి బహుప్ర్రకారములం బూజ లేసి య క్యాంతేముక్" 

ధనధా న్యా ంబకముఖ్య వస్తున ల చేత్ న్ఫీ9తి గావించుచుక. 173 

. ఆడిగిశవస్తు వొకింతయు 6, దడయక యాకుణమునంబె తాత్పర్య ముతో 

గడుజడి నొసంగుచు భూపతి, పుడతికో బ్రతివాసక బు బోడి యొనకృక్, 174 



లలి రాజశేఖరవిలాసము 

క *జంగంబు లెల్ల నచట భు, జంగమరాజాంగదుని వెసం గొల్బుచు నో 

జం గమూత్ష్మైపసీయించిరి, బంగ రప్రమశంబులందు భాసుర లీలకా, 175 

వు ఈ, కృనుంబున నద్ధరాధిళుం డతులితధక మార్గ పృచారుం డై (సతి 8ినజంగ మారాధ 

న సేయాదుండె నని నూతుం డెటింగించిన ,నెమికారణ్య నుహామును 6ట మూ(దికథా 

వృత్తాంతం బె టని యడొగుటమయును, 176 
అథి ౦౧ / 

4. హారతు పారహీరశరద భృ, నిశాకర తౌర కాబ్దడిం 

డీఠమరాళ పారదపటీరవి య తేటినీక్సీతా శ్రమం 

దొాళసులేం ద ద, నాగ కలథ లత సుధారససన్ని భోజ్ఞ పలా 

వ. లసది సహార సునుకాండవి దాక! యుదార! శంకరా! | 177 

జ “నికే. 

చారు కారుణ్య విస్తార! తాశేళ కో, టీక! వై తే భకంరీఠ వేంద్రాదిబృం 

చాఠకానీ కమం దాఠ ! సత్య వృతా, వార! గోరాజసంచాఠ! గారీళ్యరా! 178 

తుఠగవర్షనము, 

ధర ణిధరవరళఠణ చిఠశుభదాయకా పహూఠిసోాయకా 

తరణిళశికు చినయన డురితవిదాకణా! లయకారణా! 

పకమప్రురుష హరిహ యనుతి! పురఠరభంజనా! మునిఠంజనా! 

వార! గకళీగళ! వీమతేదనుజభయంక రా! జయ శంకరా! 179 

గద్య. ఇది (క్రీమ త్కు_క్కు_ శేళ్వర సరప్ర్రృసాద లబ్ద కవితా సామ్మాజ్య ధురంధక 

క టక కౌండిన్యగో లే, పవిత్ర కూచిమంచి గంగనామాత్యఫు త్తి 

బుధజన విచేయ తిమయ నామభేయ చణీతం బె నరాజశేఖరవిలా సం బనుకాన్యం 

బునందు ప్రృుథమాళ్వా సము. 



శ్ర్రీర స్తు. 

రాజశేఖరవిలాసము. 
ద్వితీయాశ్వాసము. 

“సం రాబితాఖిలాగమ 

పారణ! నుఠరరాజమా లిభానురతరకో 

టీరా! మణీరుచిర.చరణ! 

ఈృరాహితమదవిభంగ! కుక్కు.టలిం గా!. 

ప. అవధరింప్రుము నె నై మిళారణ్యనుహార్గులకు నిభిలపురాణవ్యాఖ్యానవిఖ్యాతుం డగ 

నూతుం డిట్లనియె. అట్లు నిరంఠతరజంగమూరాధనదీకఠుం డై యామమావల్ల ల్ల భుండు 

వ ర్రించుచున్న సమయమున నొక్క. నాండు. 

సీ. ఘన మెనతనుకాంతిం గనుంగోన్నచో కరద్ధృనమైనం దాం కకే కదలి పాటల 

బొడ వై నజడలదీ ఫు పులు సాం సృతేకచాల జలజా పరుచులతో జెలిమి సేయ 

నిండు చందుకుం బోలునిటులభౌగంబున రమ్య భస్మ త్రిపుండృ 

బవమానవశ మున బల్బు... చేతివిపంచిగ శరపంబునకు రాగంబు గూర్చు 

గీ, మండితం బె నదండకమండలు పలు, నలరుపటికంపుసకులు మృ గాజినంబు 

గల్తి యరుదెంచె నమ్మహీ పా కాంతుకడకు, భూరిలీ లా ప్కృచారుండు నారగుండు. 

య్, పచ్చు టుటింగి మానిజనషర్యు నెబురొొ_ న చేని మొక్కి. తో 

డ్రెచ్చి యనర్ష క్ట కరత్సరుచిదీపితేపీఠమునందు నుంచి తౌ 

“హొచ్చుగ వు క్ల గపాద్యవిధు లిచ్చి కడు న్వినుతించి భక్రితో 

నచ్చతురాస్యనూతికి ఇ భరాధిపు డీ ట్లని పల్కె. "నేర్పనళా. 

చ, మునిసర! సర్వలో కములము ఖ్యు 6డ వీళ్వరభ క్టిమోర్ష సం 

జనిఠయక ౩ ప, ప,కాళు(6డసు సంతేతేపుణ్య (డ వివు ముద్ద ఫహాం 

బున కిఫు డిస రా; గనుట భూరిశుభంబుల కెల్ల. jn 

బనుదినభోగ భాగ్య విధవా తీళయంబుల కెల్ల మూలముకా. 

౦బు  మెజటయ. 

క, ఆనధ! మిమంయోటిపుణ్యులం గనుంగొనుఖాగ్యంబు మాకుం గల్బుట యెల్ల కా 

భున మగునిధి€ “గాంచినపే, దను. బోలుటగాబదె తలంయం దాప పసముఖ్యా!' 

సీ, అనవుడుం గలహభోజనుండు సర్వంసహోవరున కి ట్లని పల్కె_ వలనుమోజు, 

రాజూధిరాజ! యోరనుణీ యరతింాజ! రాజశేఖరపదాంభోజమధుప! : 
స్ 
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84 

* చే, 

తే, 

రా 

వలయు జువ్వె నృపాల! పావనతమిజు, నిరవు గా నీళ్వరుని నా 

రాజ కేఖరనిలానము 

యాచకామరభూజ! వారిదశ్యనిభ తేజ! కాంచనాచలగే ర్యకలిత శౌఠ్య | 
పండి తీడినోకో య! భల్లాణరాయ! వీసరి వారులేరు ముజ్జగములందు 

నడుగున య్యల కెల్ల చేదనక యీ యం, పహ వెద్దియైన నిచరితేమునకో 

సంతసం బయ్యె నీపుణ్యమింతీ యంత, యనుచు నర్జ్మింప6ం దఠమె యయ్యాజునకై న, 

కొట్టితివి రిపులం జోరులం, బట్టితివి మహేళ్వరాం మ్రి,పంకేరుహూముల్ 

పుట్టితివి వంశమణివై , కట్రితి పరులకు నొసంగఫఘునమగు విరుదుకా. ర 

. వచ్చితి నినుం గను(గొనుటకు, మెచ్చితి నీసుగుణములకు మే ల్ఫృలి! యిటు నీ 

విన్నినయర్చనలకు. గడు హెచ్చుగం బరితోష మయ్యె నిచ్చో మదికికా. 9 

పార్టీవో తేమ! నిశ్చలభ _ి కితోడ , నిందుశేఖావతంను గిరీళు నీళు 

నోర సకతంబుం బక కనంగ నిహపరసాఖ్యంబు లందం గలుగు, 

; ఫణిహోరునకు6 బ్రదక్షిణము గావించుట బేవాదిదేవునిం చెలినీకొ నుట 

చం ధ్ర శేఖరుప దాబ్దంబు లర్సి ంచుట తవిలి శంభుని చరి తృములు వినుట 

ఫుఠదై త్యహరుని నేర్చున6 చృస్తుతించుట భర్దునిదివ్యయాపంబు6 గనుట 

ధఠ6 జాగి పార్వతీఫవునకు మ్రొక్కు ట నెజి నీళు దనయందు నిల్చికొనుట 

్రోయించువారి 

కంఘి౨ధీహా_స్పకర్ష జివ్వ గ నేత్ర, శీర్ణ హృదయంబు లలరు విశేషముగను, 1 

వినపయ్య! శితికంఠు. డ నెడునితేపంబు గురుక్ళొపొంజనముేం గోరి కాంచి 

పృాదయపీఠిక యందు. బదిలంబు6 గావించి యదె జగ త్క్కారణం బని తలంచి 

గరిమమో అంగ, ద దేక ధ్యాన మున నుండి కడగి సషడ్వర్న తస్కరుల6 దటిమి ' 

బారుశంభుకభాసుధారసం బానుదు నవిరళ భ_క్టి వెభవముC జెంది 

శె, వామదేవార్చనంబి జీవనము గాంగ, నొనర ము క్రిషథూటికి నుంకు వొసంగి 

యలర నివహాపకసొౌఖ్యంబు లందవలయు, మహి తీసుజ్ఞానమతి యెనమానవుండు. 12 

మ, పురవిధ్యంనిప దొకవింద యుగ లీపూజావిధానోల్ల స 

. ద్యఠమారాండమహో ౫ చారుకిరణ వ్రాతంబుచేం గాక యో 
' యుధి లో టీ 

నఠనాథో శ్రమ! యొంచిచూడ భువి నన్యాయ కృియాయు_కీ దు 

_స్టరవిస్తారనితా ంతఘోరకలుషధ్వాంతౌభును ల్వాయు”నే, 18 

తే. విను మిలాధీళ! కడు నవివేకలయిన, నరు లెటుంగరుగాక కంకరునివంటి 

భక్షలో కాఖిరతణప్రైథి నలర్కు దైవ మెందైనం గలంటె చిత్తమున నరయ, 14 



ద్వో.తీ యా శోష స ము. 95 

కో, చదువులు "పెక్కులు "నేర్చియు, మది దుర్చను జెట్టు లభవుమపామ. యె టుంసకొ 
వదలక విద్యలు ేర్చియుం, బదపడి కాసరము ము కిపద్ధతిం గనుజలో . 15 

ము. బలఖినాళిమణి పృభా విసఠళు ంభద్దివ్య పాద ద్వయుకా 

బలనటై (రినికా చరాంబుదజగత్సారణుకా ఫణీంద్రాంగదుకా 
నలినా ప్రేందుకృళానులోచను సుపర్ణ శావకోదండునిం 
గలుపారికొ ఘనునిం గడు దెలియ శక్యం బానె యెవ్యారికికా? 16 

ను. నురదెతేయులు వారిధిం దరుచునో6 జోద్యంబుగా నయ్యిడం 
గళళం బుద్భవ ము జగంబుల వడిం గాల్బంగ. దా నవ్విషం 

బరయం గుత్తుక యందు. బూని దయతో నంతర్చహిర్లోకముల్ 

పరిరథ్నీంచినయట్టిళంభుని ప్రతాపం బెన్న సామాన్యమే? 17 

క. నెతి ద్వాదళవన్టాయు॥, పరిమాణు మృుకండుతనయు ట్రుతికించి యముకా 

గరువం బణ6౭చినళంభుని, చరితం బహిపరున కైన జనునే పొగడజా? 18 

క్, సర్వేశుండు దా నని కడు, గర్వంబున. బలుకుచున్నకమలజుశికముం ,... 

గ్ర్వాణు లెన్నం (దు,౦చిన, శర్వనివి క, మ మెఅుంగ శక్య్య మె ఇప్టుమా? 19 

మ. హరిజంభారివిరించిముఖ్యు లగు దేవానీకముం గూర్చి ళం 

సే బిల్వక దక డధ్వరము( దాం గావించుచున్నంత న 

'గరళగ్పివుండు వొని. బట్టి శిరముకా ఖండించి గీర్వాణు లం 

దటేనిం గొట్రినయట్టితద్విజయ పుతన్గాత ఈ, మే భూవరా! a ల్లిరి, 

తఠళ. సుఠల శేరికి6 "గెల్వరా కతిచోద్య లీల6 జెలంగు న 

' 'చక్వూరము. లొక్క_ట శఠముఖంబున: బూని యేసీ జగంబు లా 

' దరముమోణి ల బో చినట్టి సుధా మయూఖకిరీటునిం 

దరె సన్ను సహ. నింతయు ధాతవైన న నలేశ్వురా! 21 

సీ, మహిమమిజంగ సర్వమం బ్రేరా ట్టనం బొల్బు గాయ కవ్వాండు నాయకుండు.. 

_ కనుందమ్లి6 బూజింప6 గైటభారాతికిం దిరము6గా౬ జక్క 'మేబేవు. డిచ్చె ' 

ైహాద్య ఖిలజంతుపరిపాలు ( డౌట'చేం బకుపతినామ మేప్కభున కలరు 
6 : వ శ్రుతి “యేక ఏఐ రుద్రో న ద్వితీయ యం చనిశంబు నేవాని నభ్గినుతించు . 

తే. . నట్టిగిరిజేశుం డఖిలేశుం డస్టువినాకుం డా డా క్రరకూధురీణంం డగాధమా ర్తి 8 

గరళగభుం డొక్క_రుండె కాక. కలం డె మజియు, దై; నమెంధై.నయరికింసభ క. 



వ _ రాజశేఖరవిలాసము 

ఊఉ, చీమ మహీరువో గ ముల6 జేరి ఫలంబులసాళ 'మెంతయుం 

బ్రేమ ఘోజించురీతి ( గడుంబెద్దయొడల్ గలయుస్ష్ర) మేక్రియం 

దా 'సుసంగంగ నేర్చు? విదితంబుగ నిళ్చలు: డైనభ కున 

ట్లామినువా(క తాల్పువిధ మబ్దభవుండు నెజటుంగ నేర్చు నే? 23 

ఊం తొొల్లి గుణాఢ్యు. డైనచిరితొండండు వేడ్క. ను శైలరాట్సుతా 

వల్ల భు( గొల్లి యాత్మ జాని పంచనలేక సధించి భ_కిరం 

బలగ బౌక మర్చణముచేసి నికంతేఠకీ రిమంతు. జె 
లగి అడి య 

రల జగజనం బెటు6గ నీశ్టరఠసత్య ప జెంద(డే తగకా? 24 
యm జా 

అ క్ కావున నీ నితెటి(గున, భావజమదహరుని చరణపద్మ ౦బులు స 

సెం 

ద్యావమున ( గొల్య్వు మింక నా, దేవుండు గరుణించి యొసంగు దివ్య పదంబుక్. 

ఆనుటయు ముసీం దు,నకు నశేం దుం డిట్లనియె. 26 

సీ, తాపసో త్తమ! ధరాధరకన్యకాథీశు. డనికంబు చాంచలికనివిధమున 

జగ దున నని తిసంహోరక రురిడును సకలభూ తౌ ంతేకస్థాయి యగుచు6 

గ రయు భో కయు గణుతింప6 చొనయొ వ రీంచుంగా కెటు నేరు రొరులు? 
అయీ వాటి వూ ~~ య —_D 

కావున నద్దేవుకరుణాక టాక్షవీక్షణముచే నృత మెట్లు జరుగంగ ఏదొ? 

. కాక మముబోంట కిది పూన గాందఠంబె?, యనుచువిన యంబుమోజమేలె నయటి 
యm* ర “ఈ 

కోట్టము లోసంగుటయు మౌని కౌతుకంబు, మదిని దైవార నికసితపదనుః డగుచు, 

. వీణి ముసుతి( గూర్చి జగ, త్వాాణాశనధరు నిమహి మం భౌడల విని భ 
ల్లాణుండు మది జొక్కుచు గీ, ర్వాణమునీం ద్చుని నుతించె కభసముతోడకా., 

. ఇవ్విధంబున నారదుం డవ్వసుంధరావల్లభుం డొసంగువూజలం గైకొని య నేకా 

ఫీర్వ చనంబు లోేసంగి యతనిచేత నాజ్ఞ పడసి తద్వ ృత్తాంతం వీశ్వరుని కెణింగిం 
త లం 

_చువాండ్రైదనుచు( దనమనంబున, ౨0 

. చిలునలదొర మంచివిలునమించినసొమ్తు సౌగ సినసీగపువ్వు తొగలెఅండు 

పొలుపుగుల్కి.నయాలయబోతు చొక్క ఫుజక్కి పఠంగ నేనిగ తో లుపట్టుళాలు 

'తెలిపక్కి బలు రౌతుతలపున్క_ పళ్ళింబు బాగైనయవ్విసం చోగిరంబు 

వణంకుగుబ్బలిపట్టి పలపులయిల్లాలు మొగములా బిటి మేటి ముద్దుకొ డుకు 

తే, సరవిం జక్కు_లయెకిమిశు సంగడ్తీండు, పసీండిమల విల్లు వెన్నుండు పొసంపనము 
గు వాళ 

కడలివొవపాము నారి యు (బుడమి తేరు, గాంగ. జెలువొందుము క ౦టి6 గాంతుమదిని, 



పః 

చ, 

నీ 

తే. 

చ, 

ద్వితీయా శ్వాన ము. క్రి? 

అని మహీ హాళ్ళర ధ్యా నంబు చేయుచు. ణి! 

చని కనియె న్నిలింపము ని సంతత భవ్య యశో విళాలముకా 

సనకసనందన, ప (ముఖ సాధుగణస్తుతిమూలము న్సుపా 

పత ర్పితీకిన్నఠక ంబుకంధ భరీ 

జనమృ దు గాన మోదితభు జంగమజాలము శ్వేతశై లముకా, ప్రి 

(చక టితసహకాఠపల్ల వోద్యళ్టైదనా మోదప పర భృ తోద్దామరనము 

భుననితంబస్టలో శ్రాఢలీలాలోలగీర్వాణ కామినీగీతంవము 

చారుమారుతేవ్రూరితో రుతరాశేసకీ చ కానీక ప కీర్ణరవము 

సదమలవరయురీసం దోహసం మహాఖ మాని తఘూ రాయనూనరఠవము 

సతతగంగాతరంగ సంగత బలాక, చక కృసారసవ ంసాదికకునిరనము 

నొక్కొ. టం జెలంగు మిగుల గల్లోత్సపముగ, నురుచిరం "బైన య మృహీధరమునందు, 

గుఖుతుగ పద్మ రాగమయకూటతట౦బులల6 (గీ గ్రీడసేయుస 

త్కె_రీనికరంబు లా పృకటశకెంతుల( జెంది టీ! దుమ్మెద 

లృరగున వానినూత్నమదసొర ఛలీలల6 జేరి నిర్ణ యం 

బెటుంగకయుండు 6 | దృిమ్మరుచు నెంతయు నబ్బురపాటుతో డుతకా, 34 

ఊఉ. చందురుణౌాలచప్పరఠపు (జూ యల సిన్నరదంపతు లడుం 

నీ, 

లే. 

ము. 

బొందుగ నాశ్రమంబులను బువ్పశిలీముఖకే లి; దేలి తా 

రుంగుఠు శీలునుం బపలు నుత్కుతురంగశిరస్క్పు ధాంశురు 

గ్బ్బృందముల న్శణు అః ప్రైం పలరం బయి? జొ్ల్కా నగ్గిరిక, విగ్ర 

కొదమసీంగములతో. గదిసి మేలములాడు6 గేరుచు నున్మ త వారణములు 

వాడిమెకంబుఅఖల గూడి వేడుకతోడ, రీడించుః దోడలై లేడిగ ములు 

ప్పరిత్రో చావురుబిల్లుల 'మెల్ల న సయ్యాట లాడు మూషకచయంబు 

గారషం బలరార6 గాఆఅునుబోతుల. జేరి లీలల నుండు వారువములు 

చిలువలునుముంగి సలు చాలం జెలిమి నే యుః, దగరు లెప్పుడుతో ంజేళ్ళదగిలియుండు 

బగ లాొకింతీయు 'నెజు6గ కప్పర్వతమునం, దుహీ నకఠర శే ఖరునిముహామహి మ జేసి, 

కమనీయానులతో యసంయుతములౌ కాసారరాజంబు లం 

దము మొణి న్యిలసిల్లుచుంథు బొగడొందం దత దేళంబులం 

గముబేందీవకపద పల్ల కలసత్యూ_ ర్థాండజగ్రాహన 

శ్రుముహావ్యాళ కులీరసూం?:బకకో క సోవముధామంబులై శి 
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చ ఘన మగ పోంకమ్రాంకులును గాంతినిం జె న్నగుపాన్నగున్నలుం 

బనసళలు ళు పాటలము ల్వకుళాన్రుసాలచం 

దనములు పొరిజాతములు దొడిమము ల్భురపొన్నలాదిగా6 

దనరునచేకభూజములు తచ్చిఖరీశ సమీ పభూములకా. స్త 

వ, మతీయును, 3 

వ్ సకలితప త్రము ల్బఏకట జాలక చంచువులు న్వనీంప నిం 

చుకళుక నామ మబ్బుటనె సొంపున మాకు సమం? తాళకిం 

"కూకము లటంచు నెంతయును జూడంగ నోర్వక తేమ6 బల టుకొ 

శుకములు పల్కు నం దతులకోభల శేరుపలాశ జూలముల్ , A 

చ. సకలసుమంబులం దుణుముళంభున శె గ్రొనరించి నానిఫూ 

జురు వెలి మైన గేద౦గిని సముతి నుండు న ఫుల్ల చం 

పకములు ఫ్రూన్కి. తోడ మధువమ్యులం 'బాటిగ€ చోలుం జేరనీ 
యక ్యటుగానిచో మధుకరావళి సేసీన జేమి వానికికా? 4 

తే. మిండుకొని గండుతు మెదపిండు నిండి, యుండ గన్నిలపండువై బొండుము హా 
ర ~~ 

పొడ లలరు నందు హరిఠత్సములు ఘటించి, నెతనిడీనము _చ్లియంప్రుంబందిరుణ నంగ 

చ, సురుచిరబంల ఏ ప కటచూళతిలఖొ సితే కోకిలా వధు 
Mm లో cy 

ల్వరుసC జీలంగు మాసువుండు వావిరి నప్యనేలత 'కింతీయు ౯” 
అజా 

. గుటుతుగ చ్రేనుతోడుతేను గీహార్సీ యొ సంగినశో ౧నిరజ 

'స్ఫుఠదని తోత్సలౌఫుములయ బొ ల్పగుమాలికలో యనం గడు. 4: 

రగడ, మతయుంజివురించు నెలమాష; లను గావులను, బొరిపొరిని విలసిల్లు వూ: లను దా ఇవ బన 

సాలయుచును జూరుతీరసూనము అ ఖినముల?, దలగునిందిందిగవిశొనముల “గానో ము 

' నారాథఖలరసొహోరముల బిఠములం, ర వొలుపారువముదకీరముల వారముబ6 

టగలు శేయిలతొ గృభాగముల భోగముల 6 బొగర్న కీ కూయుసికవూగములరాగ ము 6 
మాటికినిబొ దరిండ్ల మాటులనునీటులను, గాటముబ 6 బెనయసురకోటులను బో టా లన 

దొనకము లై నమంచారముల తీరముల, మానై నపుస్పొడిదుమారముల వరముల 

మరిగి విద్యాధరకుమారికల చేరిక ల, సరసగతి నలరారుశారికల కోరికల 

విరివిమా ఆ;గ నెపుడు వేదములనాదముం, మొరయుము నిజనులసమో దములపాదు ము 6 

నయ మొస్పసంతతా నందముల డెండము లం, బ్ర, యలీ౧-దగునధూబ్భృందముల దం-౭కయు 
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బల మైనపు వూ దేనెవానబను గోనలను, జెలి తడియునిలింప సేనలను బ్యానలను 

దబుచె ఎ నఘన సారతరునులను బొరునులను, నిరమైనవలచదురు తెరువ్చేలను క నిగున్రలను 

తరీక ౦పెంగనీడలను వాడలను, సరవి. దిరి గెడు చెలుబజాడలను గడలను ' 

శొలంగ కతిమంద నాతూలములలోలముల్య నలరియా డెడుమహావ్యాళ ములజాలవులం 

వొడరి మార్గము లెల్ల దుండముు కాండము, దడిపి విలసిల్లు వేదండములతండముల 

బరం3సగిరి చెంగట నుభా తృముననో, తృ యున, మరలకప'సంతమతిమా త ముననూ (తృమున, 

క, వెండీయు6 ,ట ట్ర, చండనుండల, మండి డితమార్తాండకరసముంచిత మై యు 

ద్దండజగ దండభ. కుదా ఖండగతి నస బుతువు కడునొప్పార౯ా. 

న మటియు మింటనంటిన యనుహీ భరంబు జంటన త క్ల ప చాపంబులం బన్ని చెన్నుగయ 

గారుగృముచున్న పెనుముబ్బులును, మబ్బుల వరం యబ్బుఠంబుగా గొ 

బ్బున 'మెజసీ మరలి చనుక్రొక్కా-రు మెజుంగులు ను; 'మెటుంగులరంగు గుబ్బునం 

గనుంగొని యంఠరంగంబున;; బ్రైయాంగనల మేనుల మెజుంగులం దలంచి యల్లన 

నుల్లంబులు ర బ్లన నొల్లంబోయి మల్లడీగొని త్చడిళ్లైడు పాంథన్ర్యూ హాంబుల గే 

హీనులకు చెరాహం బలర? బి యులరాక యెటింగించుతెజింగున ఘూోషిందు మున 

తీఠ స్పనితంబులును, _స్తనిరేళ్రుతి జనిత కుతూవాలాస్తంబు లగు బర్హ్మంబులు. వి 

ప్చ్ తస్పక న రృనంబులు “సే యునీ ఎకంఠంబ/లు ను, నీలక ౦ంఠధా పనంబులు నం 

బులుగాక సోకిన లీనంబు వై యుండు ఫీకరదర్వీకరానీక ౦బులును, దర్వ్వీకరానీకం 

బుల నొక్కొ.క్క-తేజి నాలోకించి మూ:కలై పాటు బభేకంబులును, భేకంబులళోకం 

బుల: బొపి లోకంబు లేకంబు నేయుకరణి నదీహృదంబులు నిండి యఖండంబు లె పా 

అలునట్టు గాం గురియునవారిత వారిధారో సకంపరలును,  వారిధారాపఠంపకగలనలన 

నుండి మెండుగ. దండంబులై పుడమిము నకు సమయనాయకుం డొసంగిననూ 

తృ్నహాకఠతృృంబు లనంబడ:కఠకలును, కఠరకంసరకుగొనక యిటికి జుబిందుపు లం 

దంబు గా గోలి సోలినదాతకవ్రాతంబులును, చాతకవ్రాతీంబులకాతుకం బలె 

నని డిశల నెటింగించువిధంబునం బజచు శేత్రక్రీశంధబంధుకగంధవావాంబులును, 

గంధనాహంబులకు: జలింపకి “పెంపున గుంపు లై మృగయా విహవోాకలంపటంబునం 

గసుమరు కీరాతులును, కిరాత యువతీ చళణపంకజ సంకలిత కుంకుమాంకిత 

పంకంబు లగుతెరువులున్కు తెరువులం బరున్స నె విరువులుగంబూసపి మురువు లలరు క 

దంబతరువులును, తరువుల నికవులు చేసి మొల్ల ంబుగ ( బిలం నిడీ యుల్లసిల్లు ఖిగం 

బులున్కు ఖగపోతంబులకు మేత లిడు దాత భనం దగి నాగాకీటక కో టులం ఖాటిల్లు 
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పచ్చికషట్టులును, పచ్చికపట్టుల దట్టంబు లై మరకత్మప్ర పృదేశంబుల భాసిల్లు పద 

రాగంబుల చెలునున నలరు నింద rues గలిగి ws సంబునుం బో 

3 నిరంతరవారిధా రాక ఠం బై, వ బోలె సమంచితనీలక ౦ఠళ 

బైంబై, దివ్యజ్ఞానమూూ రి రియుం బోలె. వికసితనుమనోయు క్షం బై, యుత్కర్షం 

న. గర్షకహర్ష దం బగువర్షాగమంబు నొప్పు నొక్క. భాగంబున. 46 

వ. క్రొలకుల( బదధ్మముల్ తొనలు కోమలకాంతి6 జెలంగ సస్యము 

ల్పలపుతితేంబు ల్ పొదల భవ్య విపాండుకలీలమో టు చు 

ఆక ఖాలదొర టలు వెన్నెలలు గాయంగ చేల్చులశ్రోవ బొలని 

కలత ఐహీంప నందుల శకత్సమయం బలరారు నొక్కె. డక్. 47 

పీ ఉ త్తరానిలముల వు త్తంబు లలరారె సాంద్ర, తు సాఠ్రవర్ణ ంబు గురియ 

fe: మోజు గసాలసాొలము ల్పృనలెత్రె వకుల నింకి Tee 

జలికి నోడినఛంగి కాంతయాపము దాల్చె చండభాను(డు వేగ జరుగుచుండ 6 

గొమలగుబ్బ చన్లొండలదండల నెల్లి నారును మని రుల సీల్ల 6 

చే. చజవలకు నంగబానికేళి. ద్శప్తి పీ ములఠం, జేయవలె నని తీలంచి నిల్చెడువిధమున 

 యామినులు దీర్ధ్స ములమిజ నన్నగమున, నలరు పోమంతబుతువొక్క_ తలమునందు, 

ప. మచేయు నమంద సుందకకుందబ్బృందనిహ్యందన ఠందపా నానందితే హృదయార 

ఏం దేందిందిక సందోహం బగుశిశిక్రసమయంబును నొక్క భాగంబున 6 గలిగి) యి 

ట్లు పడ తువులుం దస్పక యొప్వుడును వర్తింప నలవిగాక మనోహరం బై చెలంగు 
5 : నమబాధరా గ భాగంబున. 49 

సీ. మరకతహరినీలమొ క్రీ కాంబు జరాగవ వై దూర్య పృ వాళపువ్యు 

రాగగో మేధిశరళ్న సంస్థా పితేమహీత కాం చన దిన్య మందిరము ల 

శ క్రాదిదిక్పతు లృరవితో సేవింప ్రైనుథగణంబులు బలసి కొలున 

విశభ దృ కుమాఠ విఘ్స రాజ విరించి జలజ నేత్రాదులు చనువు నెజుప6 

తే, గళ్యపాగ స్త్ హోండవ్య గొతమ్మాత్సి, వాఖల్యభర ద్వాజవామదేవ 

గాలనవసీ స్థ మై తే, యకణ్వముఖ్యు, లై నమునిసంఘములు భక్తి నభినుతింప. 50 

ప, మటియును. 51 

సీ. గొనికొని *న ళివన ఏవో దేవి యంచును సరవితోం బల్కు. డుళారికలును 

ట్ _ర్వ్వరీతిని “శివా తృరతఠం నాస్తి యం మవాజెడుమదమరాళావళియును' : 
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“భర్ద కంకర పళ్ళబృన్యా త్రి నేత” యం చార యం శేరుమయూకతతకిలి 

తే, “నభపభూ లేళ హారివిరించ్యర్చితాం మ్రీ, పంకరుహాయుగ యని కేరుపరభ్ళ తములు 
గలిగి యభినవళ్ళ౦ గారగరిమం దని, మహితగతి నొస్యళ శినాళినుందిరంబు. శ 

క్, అడ్జివ్యధామ మెంతయు, నుద్ర్దానుత( జొచ్చి యందు నాకచెంగటం దా 

నుద్రీపితమణి మయ మగు, నష్టియవై పె సౌఖ్యలీలం గదిసినవానికొ, 5కి 

నీ, ఘనకళ్ళ రజిత కాంచనభూపణన్రాత సతతవిశాలయళస్స హత 

నిజభ కలోకమానిలేకల్బ్పభూూ జాతే భూరి కారుణ్య వి స్ఫురిత చరిత 

మహిష దానవగర్వ వార్చ నవిఖ్యాత ముదితాప్పరో జనముదితగీత 

కమనీ యతరదివ్యకరధృతళుకపోత వితతకటాక్షపోషితవిధాత 

శే. బుధజనవ్రాత 'శేవలభువనమాత, యగుమవోసి తనగ జాత నమితవూత 

నభినవానంద బంధురస్వాంతు ౬ డగుచు6, గనియె సురమాని కన్నులకఅవుదీఠర, రక 

యసమరి* తది త్ర వ్, సర్వగీర్వాణ ప్ర, ప, దయిస లే న్య చఠణారవింద యేవారిణ నేత్ర 

హారహీరపటీరతారకాహిమచారుకీ ర్తి విసార య్కీఠరవాణి 

సత తమానిత దాసజనగ్భ హాంగణనన్యకల్పభూ జాత యేకంబుకంఠి 

సమరారిసందోహూసంహారకరలసద్వి క, మోల్లాస యే విధునిభా స్య 

తే. చిరకరై శ్వర్యయు క్ష యేచిగురుంబోణి, విమలసౌందర్యమూ క్రి యేద్వికదయాన 
భూరి కారుణ్యచి శ్రే యీపుషప్పగంధి, యట్రిళర్వాణీ నతిభ_కీ నభినుతింతు. ర్గ 

మ. సుఠరాజార్చితపాదపద్మ యుగలీ! నూరి _సవానందినీ ! 

శరదిందు ప,తీమానసుండరముఖీ! చందతు, కంగేక్షణీ! ఇ 
పరమై తేయభయంకరీ! శినకరీ! టుహాండభాండోదరీ! 

దురితవ్రాతీలసన్మతంగ జహరీ! దుర్గా! ఇగత్నావనీ!, 56 

‘ | ఖర జో తోటకవృల్తీము. జయ శాంకరిభూరియళస్సుురితా!, జయ సర్వవకప్రుడసాధునుతా! 
జయ సంతతపొవని!ళర్వరతా!, జయ చంద్రృధర ప్రీ య! శెలసుతా!, 57 

చ. అని వినుతించుచున్న6 గని యంబిక యిట్లను సోమునీంద్ర! నీ 

" ఇశయ6గ నెందు నుండి యిట శిప్సుడు రాక జగంబులందు స 

జ్జను లగుశారి వార్తలు నిజంబుగ జేగ నెజంంగంబట్టవే 

యనవుడు నారదుంతు నినంకంబున(౬ జెప్ప వొడంగెం బొంగుచుక గ్ర్ 

6 
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మ. విను శర్వాణి! . యశేపలోకములు ఛే విక్షించితింగాని ధో 

లీని మక్ల్యూంల్క_ డుశంభుళ క్ర కినియతిం దీపించుచు న్నిత్యం 

బనితౌాన౦దము నొంది ఠందు నొకయాశ్చర్యంబు. గన్లొంటి నో 
“జననీ! 1 సక్కృవం జి _తీగింపు మది షి దెల్చదకా. 59 

౭ . ఘనత మిజంగ సీంధుకటకం బన6గనొప్పు పుఠరవర మొక్టటి ధరణియందు 

నప్పట్టణం చేలు నమితకృవాస్వాంతు( డ్య_పంశజా(డు భర్తాద్రి, ధ్రు (6 

దనుదిన'శై ఏ నృతౌచాకరశీలుండు భల్లాణు 6 తు భక కమం. 

ss కలరంగా నొట్టగు నడిగిన లే దన్న నదియె తనకు 

జ రే. “ననీ దిశల నెల్ల 6 జూటీంచి యద్భుతముగ 6 దనదుమొగసాల నందంబు6 దనఠ గంట 

డోల గట్టించె నెంతయు వేడ్య_ తోడ, సెద్దివేండిన నత్లుల కిచ్చుచుండు. 60 

గీ, మణువ 6 డెపుడై న శివనామమం త్రీ జపము, వెజవ6 జెందెన నరులు వేండోటకును 

బజన ( డరిసంఘుము ఒకో సంగరమునంగు, గిరిశపదభ కి కినిరతుండు నరవరుండు. 61 

క. కోప మనికైన లేద, రో పమనికళే పృ తౌపు: డొగి నీతనికిం 

గోప మని తలంచి కా తృవృభూపతు లరుగుదురు తమదుపుఠవరములకుకొ. 62 

గ్ల. ఆద్ధరాధీశు నగరిసమృద్ధి యతని, భక్తిమార్లంబు భాసురయు క్తి దెలిసి 

మోకు నెణీ (గంప వచ్చితిం బ్రా బ్రాకటము?,. సకుదపిక వాణి! శర్వాణి! జలజపాొణీ! 

ఊఉ నాపుడు శె ౫. లపు త్తి మునినాథునిపష్టల కాత్మ త్ "నెం 

"తో వెఆంగంది సంతసముతో నపు డాతని వీడు కల్సి చ 

కాసళీం బ్రోచుతత్పరత నందముమిణ( బయోరుహావ్నీ యా 

భావజగఠ్వభంజనునిపాలికి శీఘ్రమ యేగి యిట్టనుకా. 64 

. జయజయ ఫణీవోర! సత్వలో కాధార! జయ జయ నగచాప! కళికలాపవ! 

"జయ భ క్షసురభూజ! సంకేతోజ్ఞ్యల తేజ! జయ మపహోన్నతవేష! సాధుఫోవ! 
'" జయ మౌొనిజనపాల! సానుగానవిలోల! జయ చ కృధఠ బాణ! శరధితూణ! 

జయ వారదకపహాస! సామజూజినవాస! జయ విధుస్తుతిపా త, త్ర! సక్సీవి తృ త్ర! 

కే. జయ జయ సురపముఖ్య నిర్ణరకదంబ , భక, మకుటా, గ గ సుఫాటిక క శ్రశటనూత్న 

చి తృఠత్న పృభావిభొసీతసుదివ్య, చరణపడే ద్వయోల్లాన! జయ మహేశ! 68 

న పైలా 

ననమయమారవృ త్రము. సానుజహరా! వాక! తుపారకరభూ హా! 
కామితేఫలప్తద! జగద్విదిత వేసా! 



దిగీ తీ యా శాగీ సము. ie 

తావురససంభవనుతౌ! గగనశేళా! 
9 ఫె 

నీమహిమ లే బొగడ నేర్తు నె సిర్రీళ్లా 1 66 

క్, జగములు సడీం బుట్టింపను, దగ సంకత్నింప నణయ దైవమవనిని 

న్నొగడునుగాదె మదంబున, నిగమంబులు దేవచేవ! నీలక్రీ గీ వా! 67 

క. అరయ నొకవా ర్త విని మా, కెటీ(గింపం వచ్చితి నిపు డెంతయు వేడ్కం 

బరిషాటి జి_తగింపుము, పరమేశా! నగనివేశ! భివ్య విలా సా! 6£ 

క, హెొచ్చుగ గొల్సి నవారికి, 'మెచ్చుగ సాలన్ మయిన మిగులం గృపత్రో 

. నిచ్చుభన 'మెనబేవుండ, వచ్చుగ నిను6 బొగడ6 దరమె యవ్విధితై నకం 69 
(నూ 

ప్ % ౫ 

వీ, దంట య్ యొకడు నే తృమున ని న్ఫూజించె వింట నొక్కు_6డు గొ వెబిప్రులేక 

యింట గాపలియుంచె నికవుగా ని నొక్క 6 డొొంటిగా దం డెత్తౌ నొకండు గినిసీ 

కంటకం బలక టోంకటం గృుమ్మె నొక్క (డు కుంయెన నిన్నంపెం గోర్కి నొకండు 

గొంటితనమున జాల్లొని జొప్పె నొకండు ని న్మాంటిగ వెలింజేసె నొకండుప్తూన 
తే. మజియు నిటమోంద, నద్భుతిక ళము గా 6౫, నొక్క భ క్తండుధ్యాత్సి మె నిక్క ముగను 

నిన్నుంగొల్బుచు నున్నాండుబెన్ను మోజు, నతని మహిమను నెత్రింగింతునభవఐ! వినుము. 

క. నెతేసింధుకటక మనియెడు; పురి యేలునృపొలుం డమితపుణ్యుండు తీగ నీ 

శరభ క్తుండు భల్లాణుం, డళయంగ సతేతంబు జంగమార్చనపరు ౬ డై, 71 

చ. అడుగకయున్న జంగమున కాఠయ నొట్ల్టగణ నో ర్మ మోజి6గా 

నడిగిన నియ్యుకున్న యెడ నై యగుం దన కందు బల్కి తా 

- నెడతెగ శెద్దియేన వడి నిచ్చుచు గర్వముతోడ నున్న వాం 
Oa : 

డుడుపతిసత్కిరీట! కమలోదరపూబిలతే, భక్త ఐత్సలా!, గ్గ 

గీ, అతనిపట్టణమునకు నీ వరుగుడెంచి, సరవి6 దద్భ _క్రిమార్షంబు లరసీ చూచి 

రమ్ము వేవేన నని గిరిరాజపు త్రై, పల్కు.టయుం సూదముననుం డె భర్చుల డపుడు, 78 

క. అద్భుతము నొంద నేటికి, మద్భ కులజాడ లెజుం(గ మదపతి! సరసీ 

జోద్భ వవారిజంభోా సుర, జిద్యోగీఇ_ద్రులకు౬ దర మె? చిఠతరయు కిక, 

క. నాకన్న నధికు లన్నగ, లోకానీకంబు లెల్ల లోేంగొనంగల రో 

కోక _సని! మద్గ్దాసులు, చేకొని యుతం జెల్లుం జుమా! 715 

ఈ. నిక్కము. బెల్బెద నిషనుము నీరజ నే లే! విధాతేకేనియుం 

జిక్క_ నాకింత శ కునికి: జిక్కి. శపద్ధతి న నట్టు లౌబుచే 
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“మిక్కి. లిభ కీ నకొ గొలిచి మిటీ నరుండు విధూతపాపుంై 

సెక్కు_వీఢంబుల న న పొని. బేరి వహించు నుడ దగ లీలలకొ* 76 

ఆరే, ఆశ్వమేధాదియాగంబు లైన చేను, భూహీరక్యోభసయతు లాపురుషళకట 

ముఖ్య గానంబు లైన నోమోహానాంగి!, సరవి నమద్భ క్తి కింత్రైన సరియె? వఫువా!, 

క, ఆలిగినచో విధినైనం, దలం ద్బుంతు నిజంబు మీటి ద య చేసీ న;వోం 
జ ॥ గ్ 9 4 

దల చాల్తు చెప్పుడు వేడుక, లలఠ గురుదోహినై న నంబుజనేశ్రా! 7 

క, కంటికి "ఆఅప్పవఐలె న్యా, ల్లంటిరా! మద్భ క్షఐరుని గాచుకొటకు వె 

శ్యెంటం దిరుగుదు నెప్పుడు, వింకే! చర్చింప నిశను వేయేమిటికిక. 79 
or 

ఊఉ. కావున నీదువాక్యమును గా దన కిష్పూడ యేగుదెంచి త 

ద్భూసరుభ క్తి చూచుటకోC దోడ.ని శీఘ్మాముగాంగ పత్తుని 

చో వఠపర్జ్మి నః ల్తలువ శోభనలీల వసీంపు మింపుతో 

నీ వని పల్కి. యద్రిసుత నెమ్మది సమ్మతిచేసి యంలిటక. సీ) 

శే, వారిసుశేశాబ్ఞసంభవాద్యమరపరుల, వేడ్క మిజుంగ నప్పుడే వీడుకొలిపి 

కొలువు చాలించి జేవేగ నిలకు డిగ్గి, తేనర భల్లా ణువీటికి 6 జనుచుశుం డె, 81 

క. చనిచని కచె శివుం డొళచో, సునతరశలోలమాలికెౌపరిభొశీ 
య 

న్వినుత యశో రాళిం ద్రిభు; సనదురిలేవినాళి. బృథులపణవారాళిక, 82 

నీ, నేలాతలోదంచ దేలాలతౌ గ్రాతి“బాలా విలోలాళిజాలకంబు 

శుంభత్కి. యా రంభకు ంఫీ నస శ్రా నాకుంఖీరసంకం భజ్బ ౦ ఖితేంబు 

కంగన హోత్తుంగభం గావీతేటశ్ళం గారితాంభోమతంగకులము 

భూరి ప్కకారసంచార ధా రాఢరవాఠచారుతేక, పృ తీఠభూ మి 

తే. కలితకబలయుకఘనతి మింగిలవిలాస, చలనసతత స్సు టీక్ళ తరుప జలక్ 
'ఖేకకర్భటకమళకుంభిరళు క్లి, శంఖవరరత్నసంఖు మాసొగరంబు, 83 

ద. సశలజగంబుల వ నుచుపొమికి నీకు వీసం భొసగంగషే 

ప,కటితలీల కనా నలపాకి_డలి న్నిఠరసీంచి తా బురాం 

తకునకు€ కాన లియ్యగ ముదంబున( బటునసుధానముత రం 
లా ళు న్ 

బొకొ యన నొప్పఫీనతతి యొస్వుగ నజ్జలరాశి నెంతయుకా. [రోతశ్వుల్" 

బయ గ్సాహీ. ఇమ్ము లగుఘూర్జ్మి తేరవమ్యులు మృదంగ నినదములుగ నండజచ యామ్మల 

ర్పముకొొని సితేప్రరనములుగ సారెకు బ్రగమ్తులధ్య్రనుల్ ఫఘనగనమ్ములుగ మ్రాయకా 
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నెమి యలరార శటనమ్మ లోనరించు నలకొమ లౌ యనంగ ము. నకూపా 
కమ్మనం జెలంగనికతమ్యను విలాసగతిం జ వీచిక లూకుమ్వడిని. జాడకొా, 

వూ. ce 

గలితేబలాకజాబయు లఖండగతి ల. జాలని 

ముల మణి మేఖలా ఘటితముం బరిశుద్ధనవీన చేలముం 

గలజలజాట్నీ చొక్క-పుని గాఠపుగొప్పపిటుందులో యనకొ, 

&. జాలరుప్రువుష్ణంబోణులు వెసం దమబి తేరివాలు6ంగన్నులం 

బోలిక చేసిరా యనంగం బూశికె వాలికెగండోమోల బ 

క్రాలమునందు6 గుత్త కధికం బగుకోరికమిఆి (6 బట్టి తా 

లీలలు పొడుకొంచు మది కింపుగ నవ్వనరాశిచెంతలక౯ా. 

శా. ఆరత్నౌాకరతీరభూములు సమువ్యల్లాంగ లీతాళజం 

వీఠామ, కృముక సృవాళకద శీబిల్వామకాశేతకీ 
నాఠంగ ప్రృముఖాఖిలాగ మవితొ నచ్చాయలం దెల్ల6 బ 

ల్యారుం గోర్కె ల విశ్యమించుచును లీంకా కూలి చా నంతటకా. 

నీ, రమణీ ఆమా _క్రికరచితసాధంబులు మేలై నహరినీలజాలక ములు 
విమలచం ద్రో,పల వేది కాస్టలములు గురుతేరాంజుజరాగకుడ్య ములును 

సురుచిక వై దూఠ్యనోపానవితతులు పాటింప. వ డొ కవాటములును 

_బటుపుస్యరాగసం ౦ఘు టితార్లళంబులు use కత ద్వారములును . 

శే, శుంభదున్నతేవిిచ్చును స్పంభమాలును, గలితసంతతక్ళం గారగ రిమతోడం 

£6 

చ్ 

బొలుపుమాఅ డుభల్లా ణప్రుఠనరంబు.6, డగ6 బృ వేశించె నగ్గజడై త్యహరుండు, 59 

క. అప్పురవీథిం జనునోం, గప్పుఠము జవాబి యగరు కస్తురియును బెకా 
గుప్పలుగ నుంచి యమ్మెడు, గొప్పపసారములు గాంచె గురుం డొకచోటకా. 90 

చ. నిరుపమరత్నే ప్రుంజకమణీ యత లేందుశిలా వితర్ణి -పే 

నరయ సమ_స్రపస్సువులు నమ్రణు వై ళ్యునిం జూచి కూలి తా 

నురునుణిళ్ళంగ సంగఠజితో ర్విధరాం చితమధ్య సీమ యం 

డిఠరవుగ నుండ నట్టి యలకళ్వరు. జోలినవాని నొక్క డక 

క హాటకను యచ్యుత్త, తౌంబర, కోటులు మేటులుగ నుంచి గుజుతుగ నెప్పుడు 

ఆ) 

న్యాటించి యమ్మచుండెడు, చోటులుగ నె నొకట నిందుజూటుండు వీటకొ, 92 
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అ 

క. పొంగారువేడ్క_ తోడ భు, జంగమరాజూంగదుండు వసం గనుంగొనియె౯ా 
శ 

రంగ తుశరగఘినమా, తంగళతాంగములగముల6౬ దగ నొకచోటకా, 03 
ఈ 

క, దనుంగొనె నొక్కచో శ్చ నవ కాంచనఠరత్న సవం చదూరి "క్రొ 
స. 

ఫఘనతర మేఖలా కట కకంకణకంఠ విభూపణాదిమం 

డననిచయంబు నెంతయు దృథంబుగ నిల్పి డయించుదోటులం 

దున దుదిలేనివేశుకలతో నలవారి ప్రురారి సారెకుకా, 94 

చ, ఒనరంగ వి ప, కాంతలసమున్నత దేవారుచుల్ తటి ద్రుచుల్ 

= “'ోనరరవేదనాదములు గర్జితము ల్పటుహోమధూ మముల్ 

తనర(గ నీలనీరదకదంబము లంచు గృహాహిభు క్షతు 

ల్బనిపడి వే నటింప6 గ నె బాహణవీథిం గపర్ని యొక డక, 95 

ప. మటీయును గరితురగరఖారోహణా స్తశ స్థ్రవి ద్యాభ్యా సపరాయణ జనభా నుకంబు 

లగు క త్రియనివాసంబులును, ధనకన కొంబక, పృముఖ సమ స్తవ స్తుసుందరంబు 

లగు వై ళ్యమందికంబులును, గోమహీపోప్ల ఛా గాద్యఖిలపళశుసమాపహం౦ంబులగు 

భూ ద్ర గేహంబులును, గం ఫపు హ్బెక్షుతధూ ప దీపఫలక సా ఫూపోపహారస మేతీంబు 

కీలగు దేవతానికేతనంబులును, కలితమణిగణకికణవి సారంబులగు కాంచన, ప్రాకా 

రంబులును, యువక మఠకర్క. ట గ్రాహమహాోోఠ గభీ కర భేకానీకకుము దక హ్లారసాఠస 
పృచయవిశాలంబులగు పరిఖాజాలంబులును, సమంచితనూత్న నవరత్న మాలికలగు ల 

క పోతపాలికలును, ము కా ఫలచూర్థ్మ రంగ దృ, ౦గవ ల్లి కాసంగతీంబులగు వితర్చి కాపొం 
WU 

గణంబులును, లీలావి లాససంచారి సు ందరీసందోహసౌధశిఖరంబులును, నిరంతరసల 
nL) 

వితకోరఠరకితపుష్పిత ఫలిత లలిత క్షి యాప్త మోదికళు క పికమధుకరనికర్శపృకటారవభాస 
మానంబులగు నుద్యానపనంబులును, గును క్ర మంబున( జూచుచు బుచ్చన్న 

చేషంబునం జని మత్తియు 7 “06 

చ. రతిపతిపువ్వుందోంట యొనరంగ భుజంగుల కొ డ్తుమోట సం 
తతమదనజ్వరంబునకు దట్టపుముంగులమూాట సాఖ్యసం 

హతులకు బ్య రాట మిరవై తగునప్పురినొక్క చోట కో 
ఖితగతిం జెంది వేళ్యశతిపేంట బుధు ల్పూతినే మ నేటగుకాం y7 

రో * చి శ్తజాతుండు విటశేణి కాసలు గొల్బ్ప€ బూని నిల్చిన పె ండిబొమ్త లన 
జెలువొసగ్న కతికాంతచే విలాస పథి బక:గు చేమం తిక్రాబంతు అన గ 



పైకా 

దిగీ తీ యా శ్వాస ము, 47 

బొలుపుగాం బరివూర్ష్మ పార్టి మారా డ్ ల నలరారునీతాంశుకళ లనంళగ 

జగము లామోదింపఈ జతురాస్యు త దనరారుమించుటక్ల మె లనంగ 

. చాగుమా తీనపగడంపు (దీం గె అనగ, నొజపు గలిగిన తొలుకరిమెటుపు లనంగ 

రూపలావణ్య యానన రూఢి నలరి, యందముగ నారఠరభామిను లుందు రందు. 

. అళులు తౌముకలు చెల్వారుమారుని విండ్లు కలంవ కేకులు మంచిగంధ ఫలులు 

కందము ల్కెంపునింపొ ందునద్గంబులు కీలు శిరీషము ల్చిగురుటాకు స 
లలళంఖుమయులు జక్క పలు నీలసర్పము ల్వీచులు సీంగము ల్వెలయునొలంు 
లిసుకతిన్ని.యలు బా గెసంగుదించెనవిరు ల్కు_ రికరాలు కలమగర్భములును _ ఇ 

* గచ్చపంబులు నొనయగూర్చి కమలభవుండు, మిగుల నేరుపు దనక నిర్మింప౦బోలు 
భూరిళ్ళంగాకగరిమవేం చేరు గలిగి, య లరునమ్మించు (బో ణులయపయవములు. 99 

ఆతులగతులం బతుల నత్యు పఠకతులసం, గతుబలవేం ద మోదయుతులం జే జెసి 

నుతులల దనరురూపవతు లగునవ్వార, సకులప్రతురు గలరె కీతులయందు? 100 

- ఆసవపాన యోపి దధరామృ తపాననవోపగూహనో 

లాసముల న్ఫమంచిళీవిలాసముల నృ న ఎ్రదుగంధసొకపు 

నాష్టసనల నృఏహాసముల వావిరి నగ్గ జరాజయానల 

న్యాసుఠలీల. గూడుకొని పుల్ల పసంఘము లుందు రందటుకా. 10] 

ద్యూతంబుల మృదుతరసం గీతంబులచేత మజియు.6 గేరచు విట సం 

ఫఘాతంబులు స మంకుర, చేతంబులు లేక కొల్పు చెల్వుున నెప్రడుకొ. 169 

. మదవకిరాతతి వ్రశరమార్షణపం కల కాత నెంతయుం 

గదిసీ నఫీతిం అ= పత్యగంటులు వారవధూ ప్ర 'దేళము 

ల్చు_ దురుంగ 6 జేరి A గక చొంగ రాంగంద 

తృదనములందు బెబ్బులులచా డున వేళ్యలతల్లు లుం డ్రాగిక 109 

. అని nage వాటంబు గాః బ్రువేశించి కరిబ్యూటుం డందుల బోటుల నెల్ల షై 

క్కు_చోటికి రావించి, 104 

| బన్నసరంబులు పచ్చలకడి యంబు లాణిము త్తెపుంబేము లందియలును 

గమలు బవిరెలు గంటల మొలనూళ్ళు ఠం శై నభుజకీ రు లుంగరములు 
— 

= 

మొగప్రులరతీం గెలు బొగడలు బావిలీ లీ లంపుముంగటు ల్నేపళములు 

ఇెవులపువ్యులు మంచి చేర్భుక్క. బొట్టులు సాగసాప్పుబంగారు మొగలి అకు 
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శ్రే కాక గా? గల్లుదెః వ్యభూూపానళియును, సస్సె-చీ రెలు అనికలు శలనీనంతే 

వి శ్రమునో జ్? నొసంగి నవ్యెలందులకును, గస్ట్రుగమి “సీని గారాబుపట్టిమగండు. 

ఈ. అటుల నొసంగి యొక్క గన కాంబు జపలే గ్ర్రైవిళశాల నే శ్ కుం 

బటుతఠకామళా స్త్ర సచయపారగు. జె డే విలసల్లునతి స 

ద్భిటు కాకనాక్ళ. ని న్మిగుల వేడుకతో నొనంనా'ర్ని వారి: (బ్బ 
స్ఫుటకతిేళిపాఖ్యముల( బూని వసీంపంగ౭ జేసె వానీగకా. 106 

తే. కార్చి బల్లనకోటి నకొమలకును, దనర నొ నలసార్చినట్లి మానవునిలీల య 

శర బల్ల సకోటి నకొ్క_మృలకును, దనర నొనంసాళ్చె నయ్యు మాగవు 6డువెనను. 

ము త కి, నిళంబుగ కము ల్నిజమాయ చే. బలునముా ఆం ను షొ 

a 

: 

నూని వరావాము నంద (దేశీ విన్ ద'వై ఖరి( ణీ త మ 

బె 
ల్ని 

| స 

గ్ గ్ 
తలాక్ చ్భానుకోటిస నతేజుడు బాసమిోజంగ నయ్యెడం | క. 

దానును న్విటజంగ మాక తి చాల్చె “నెంతయు వేడుక ౯. 

pe హు హ్ 

| 
గ్ 

చ. నెజఫులలేంటిగుంపుల గణింపంగ జాల్భునుసోగవెం డ్రుక ల 
న 

ల్నెటీ6 గొనగోళ్ళ దువ్వికొని నేర్పలర న్సిగవైచి యాపయి€. 1. a 

దటుచుగ మేలి బంగరపుః దాయెతులు న్విరిదండలుం గరం గ 

బజుదుగం బుట్టి పూనె జెలువాళ శిరోంళుక మింపుమోజంగకొ. 109 

చ, నుశపగు నిల్వుటద్దము( గనుంగొని సన్న పుభూతిశరేఖ యొ 

య్యన సాగనాప్ప నెన్నుదుటియందున6 దీరిచి చూచునప్పురీ 

జనులకు సొంపుగా బొమలసందున జంటత్రపుంజుక్క బొట్టు చే 

ర్చున నిడె నమా ee పొలబ్బగమిక్కి.లికంటనై ఖరికా. 110 

క్, గండస్థలదీధితు లకు, మెండుగ విందొసంగుగతి నమితతరళోభా 

మండితవళకాంచనమణి, కుండలయుగళంబు6 దాల్చెం గొమరుదలిర్పకా. 111 

శ్రే, కనక భూషణవారినీల కొంతితతుల, తోడ జోడుగం గూడుక శ్రీడ సేయు 

కరణి దనరెడురు దులంజొక్ట ముగ 'మెబి యు, బవిరిగడ్డంబు సొగసు లేర్చడంగ దువ్వె, 

ప. మతీయునుః 118 

సీ మణిమయోజ్ఞ వ్రలవిభూపణము లొప్పుగ, దాల్సి గట్టిగా గటి బట్ట దటి జుట్టి 

జిలుగుబంగరుకాలు ఐలెవాటుం గావించి మేదుకంబుగ భూతి మేన నందీ 



ద్వితీయా కా నము, 49 

గళ ర న 2 శ 2 సజ్ఞలింగము నూ త్రేజన్ని దంబులు బూని రుద్రామమాలిః లూ,ఢి నించి 

గండపెండెళమును గంటలు జంగులు గిలుకుపాసలును జెల్యడర దో డిని 

తే. చెలగి నెలవంకక తీయు: జేకటారి, గులుతుంగ నజుతం గడుమొల్లవిరిసరులును 

వెలయంగెంశేతళూలంబు గలిగి గంళ, కంఠుం డంరొంచి మోహానాకారలీల. 114 

కే. యొదల సాదఠమొనరించి పిదపం దన్ను, దవిలి వ్రౌర్లింప నయ్యబతౌరమునను 

దాల్చు నలశేతకీగర్భదళములనంగ, మారవై రికి వాలోరుగోరు అలర, 1165 

ఉ. చెక్కు లదక్కు లకొ మిగుల జెల్బగుమోా వినియ బంటినాక్కు లం 

జొకు్రు_లపెక్కులం బెళుకుంజూపులం జెన్నగుచిన్నినప్వులం 

జక్క.గ విక్కుమక్కుువల6౬ జక్కె.ర లోక్క టం జిల్క్క పల్కు లం 

గ్రక్కున నెల్ల వారలకు 6 గామవి కార విహార మేర్చ డెక్, _ 16 

సీ. ఒకభృత్యుం శురుయు క్రి జికిలినిద్దపుటద్ద మొగిC బూనినీడ బానొనరం జూప 

నొక సేవకుండు రేవ నకలంక మతిం జెల్యు మెజియ చేరుపునం జూామరము వీవ. 

నొకదాసు( డభిలాష మొదసంగ6 గపఫురంపుందమలంబు వేనూటు తవిలి యొసంగ 

నొకకింకరుండు పొంక మొప్ప జెంతలనుండి భూషణానీకము ల్పొందుపణుప 

తే, మటియు నొకభ కుం డత్యంతమధుకగీత, రవముం గావింప నెంతయు రభసమునను 

జారుసౌందఠ్య రేఖా పృళ స్తు డగుచు6; దనరి జంగంబు బుకవీథిం' జనుచునుండె. 

వ. ఆటియొడ, స 18 
లు w= 

య్, నీఠజగంధు లిందుముణినిర్మీతనిక్శలభర్మవార్శ న్ర్ని 

స్వాఠతర్మా గృభాగములం దా రలకం జరియింపుచుండి సీం 

గారఠరము మోటునవ్వ్యిటశిఖా మణి చెల్వము గాంచి యంతయు 

| న్యాకవి కాఠసంచలితమానస లై తమకించి కందజు క. 119 

క. మలియునా బొరనధూమణు, లబుదుగ నమిండజంగ మయ్య యొ యారం 

చికవ్రగం గనుంగొనుటకుం ద, తకమున: బజ తెంచి రధికతత్చేఠమతు లై . 190 

/ 
ఓ. ప్రేమం బడంతి యోర్తు మకరీమ యషృక్రేయ నండమొప్ప ను. 

ద్రామగతిం గుచ్యాగృముల6 చా నిడికొంచదు వసీంచి యవ్విట 

గ్రామణి6 జూడం బయ్యెద6 దిరంబుగ6 జేళ్చక వచ్చె. శాన్క లా 

స్వామికి కత్నకీలితనువక్ష పుబంతులు దెచ్చెనో యనక, 122] 
శ 
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ప్ర చె 

ళ్ జల్లి చెజుంగు మై సడలి యుర్విసయి న్నటియిం'ప లీల ధ 
త 7. 

రై 

మింము జూజీ మలికలు మెల న నెలెడలందు డొల్ల (గాల 
ఆటీ 00 oy య రం య 

బల్ల వపాణి యోర్తు క చభారచలల్లలికావలగుయె | 

యల్లన చేగుదెంచెం గుసుమాయుధ సన్నిభు 6 జూడ వేడుకక. 172 

. నెతీనొడాణము గళమునం దిరముగ ధరియించి మెజు (ఉందీ గడుకా భా 

నుకగతి pe నిడి యొక, హరిమధ్య మాకు జూడ నరుచెంచె వడికా. 128 

, బాలుని బొలకు( బిలుచుచు, లీళలం గరయుగము సాంచి లేమ యొకతె య 

టాలింగన గన వేగం, బాలింగన మొసంగ వచ్చు నటు లరుదెంచెకా, 124 

. కమనీ యసొవర కర ప త్హద్యుతు లళుకులే జెక్కు టదములమో 6ద 6 
23 2౭3౩ ద అరి 1 (a) 

జారుముకౌహారభూరిశో భావళు ల్ప)కటవతోో జకుంభములమో (దం 

బటు వై న మేఖలాఘటితరత్న పృభల్ ఫఘునతఠజఘనభాగంబు మీ (ద 

సుఠపనీ లా భవి స్ఫురిత వేణీరుచు ల్సలలితపృ్ఫథ్డుకటి స్టలముమోంద 6 

జిలుంగుం జెం గావిపావడసిరులు మిగుల, చెల్వుగలచల్వవలువ మై6 బల్విధములం 

గలిసి వర్తింప. నొకశీకకరనిభాస్య, సరవి నరుదెంచె నమృహేళ్వోరుని. జూడ, 125 

3 పమథాధీశుని (6 జాడ నొక్క- చెలి శుంభత్చ క్రియ న్వచ్చుచో 

నమర న్నవ్వుమొగంబుమైం గురులు ఇెల్వారెం గడు న్వీడి స 
త్క_మలేందీపకవ జ్ర పుష్పునప మాఖ్య ప్రోల్ల సదూూపికా 

సుమమధ్యంబుల సం చరించుమధుపసోమంబులో యన్లతిన్ , 126 

స గొబ్బున గిబ్బగబ్బి చనుగుబ్బలు జొబ్బిల నబ్బురంబు గా 

నిబ్బర మొప్ప చందనము చేర్చునం బూసీ వెలంది యోర్తు మే 

నుబ్బ(గ దిప్యసౌరభము లోక్కాట దిక్కులం జిక్కి. యెలెడం 

దబ్బ బొజుంగుజంగమయు( దిఠంబుగ6 గన్దానం జేరెం గేకుచుకా. ] 2% 

. ఫునలీలం దనరారునునుసోగవెండ్రుక శ్రే లై నసుకరాజనీలములుగ 
సదమలతకవిరాజన్న ఖాంకురములు ప్రశటికమా _కీక ప్రకరములుగ 
సకతశో భాసమంచితదంతపం కలు వన్నె కెక్కి లే (జ్రములుగ 
భూరి ప ప్రథాపకిన్ఫుకదఢరోస్థంబు రమణీ యతకప పద్ద న్ . 

- రతివధూమణిచే నూత్నరత్నఖచిత, మగుచు జెలువొందుచొక్క పుజిగిసనిండి 
' బొమ్మ యన నొక్క ముద్దులగు వ వేడ్క, నవ్వియాపాతు గన్గిన నరుగురంచి. 



ద్వితీయా శాిసము. ర్1 

శా.చంచలీల నొకరు నీలజలద చృన్నోడురాడ్చింబ మో 
య అవే : 

యెంచ నించినచంచరీకతతిచే నింపొందురాజీవమో 
యంచు నోల్పంగం జాలి సూమసయి జే ల్వాకుంతల శ్రేణి న 

_ర్రించ నృీలగళుం గనుంగొనుట శేతెంచె న్చిరు లించ్. 129 

చ, సకియ యొకర్తు నూపుకలసన ణికంకణకింకిణీధ్టను 

 ల్ప్రకటగతిం జెలంగం బరిభానితనవ్యనునర్గ భూనణ 
(శ్రకఠము లుల నీల నలపఆ వశేఖరుం జాడవచ్చె ద 

0౧ ౧౧ య వ స 

ర్పకళకళము క్రమె సఠవి. బర్వడుచొక్క ప్రడేగయోా యనక,” 52 180 

సుగంధి, ఈగతి ని రేఫ వేణు లెల్ల సంతనసంబుతో 

వేగ నేసచెంచి యంత వింతకాంతి నెంతయు 

న్యాగమి లిన టీనట్రి మేటి పెండిగటువీలునికా 

యోగి నాథుం జూచి రాగభయోగ మొప్ప నొక్క_టక్, 

ఈ. ఆంగన "లెల్ల వేడుక ననంగళత ప చయుతిమానభంగ ది 

వ్యాంగుని నబ్బు జంగునిం బ్రయంబున న్నీ క్కి నీ కియల6 జూచి కా న 

బంగరుప లృెరంబులను బాగుగ రత్నము a హాోరతు 

ల్ఫంగతితో నొసంగి సరసంబుగ సేసలు చల్లి ఠరంతటన్. 132 

య. అద్దిక వీనిచెల్వము! జయంతే ధ 'నేశకమార మారుల 

న్బెద్దయు€ గెల్వంజూలు ధరణి న్టిలనీ ల్లెడు మేని తేజ మా 

ప్రొద్దునక. నృమం బనంగంబోలు నయాశె విలాసలీల నో 

ముద్ది యలార రండు కేశుముద్దులు గుల్కె. డునమ! సాశకుకొ, 133 

. వాదడోడుకొదసుతు'సుదగుంపు నదళించు (6 బరికింకు కగు పన్న డిఏ కాం ప్రీ 

తొగలరాయినితోడం దుల యా నన6గవచ్చు ముననీ వేస. ను వీని ము్దుమోము 

చెలిదమి కులం బలుమాఅంనిశసీంచు రమణిరో! వీనినేత (శ్రుములవెల్వు 

తళతళ మెజయునిద్దపుటద్ద ముల చేలు లీలతో వీనికపోలయుగము 

తే. వెలయుతిలపుస్పమును గేరు వీనినాస, వింత యగుసింగిణీవిండ్లు ఫీనిబొమలా 

కొొల్లలుగ మొల్ల మొస్టల£ గోడిగించు, నెంతయును బంతమున వీనిదంతపం డే. 

క. నెలంతా! పున్నమెటవ, సెల తా సరియగు నె పోల్చ నెతీ నీఠనివె 

ల్వలనెడునగపు నకు న్నను, బలుకులకు న్సరియె చులున కలుహోలు ఛా క్రికా? 135 



ల్ రాజళేఖరవిలాసము 

గీ, కంబుసన్సి భ మెవగళంబువాండు, ఇముమోజం విశాలవతేషువా(డు [డు 
లయ రా పట్టే జాలీ 

రమణంబొడప్ళప బాహు దండములవా(డు, తొడరిసింగంబు (గెల్బు నెన్నడుమువాం 

తమ్ముల 6 గేరుపాదలసితమ్థులవాండు నవీనబ౦ధుజీ 

వము నదల్సా మోవి చెలుపమ్యును గల్రినవాండు పేరి. జొ 
- - ౧ — 

క్క మున: గమవిలుతమకము నణంచెడువా(డు లీలతో 
ఆలీ ఆళి పారి - | 

నమకశచెల్ల ! వండు మది నమక పోవం డి దేమివోద్య మో? 187 
ఆశీ (౧ ఆశీ 

సీ. ఎమ్మెమోజుంగ వీనికెమ్మోవి యానుట భావింప నమృతంబునేవ గాబె? 

శ వీనితోం బొందొనర్ముట వేడ్క నలక ల్పభూ జూ శ్ర యంబు గాడి? 

సే వీనిని గౌంగిలించుట నిర్ణకగవి ముచ్చుని స్టానుభవము గాదె? 

ఏల నైనచెల్వము: ఫర కన్టొంటం దలంపంగ ననిమిషతే్టంబు గాది? 

తే, కసుమళరశేళి వీనితోం గాడియుంటం, (బ్రకటితం బథసాొ మ్రాజ్యపదవి గాడ? 

యిమ్మగా స్వక్షలో కసాఖ్యముజే, కోరనలయు నె వీడు చేకొనియె శీని?. 139 

ఊ. కొమరొ! మోము ముద్దుగొని కోరికల జెక్కులు గోట మీటి చె 

ల్వమ్థుగ నెంతయుక గళరనములు మిజుంగం బూని తేనియల్ 

గ్రుమైెడుమోవి యాని యధికంబుగ వీనియుక ము సా శెకుం 

గ్రుమ్మంగరా బె గబ్బిదనుగుబ్బల నుబ్బుచు గొబ్బుగొబ్బునన్ ? 169 

క. కుతుకమున _్రైతిదినము నీ, చతురునిమెయిజంట నుండుసతిభాగ్యము సనం 

స్తుతి 'సేయందక మె తిఠరముగం, జతురాస్యున కైన వానివానకువై నక. 140 

ఉ. ఈనెఆజజాణం డీచెలువు: డ్రీదరహాసవిభాసితాననుం 

జ్రీనలినీకళ తృనిభుః డీ పృభుం డీననయొననాంగుం జే 

మానిని నైన నెంతయును మన్మథ వౌణవికంపితా త్యం గాం 

చా నొనరింపకు న్నె? పనితామణులార! వీలాననంపదకొా, 141 

శా.వీనిం జొఛచినవ్లూ సయలోండీ మద నావిర్భావలోలాత యై 

మేవం బులలు | గ హ్ మేటిజిగిచ నెట్టల్ గగుర్పుట్టంగా 

కుత. 'చెముగిలః చా బొక్క ee | కొమ! యిం 

ప్రానం జంటద్సుని6 గన్న చంద్ర, శంయుంబో లెం బ్రమోదంబునకా, 142 

ఉ. కంజదళాశీ! యీననువుకాని( గనుంగొనినంతనుండియుకా 

రంజీ మానసంబు పరికం౫ ణలాలసమయ్యె 6 జవ్యునక 



జో 

eo 

ద్వితీయా శా స ము. ర్రి 

మంజులపున్పచాణములు మన్మ భు; జేయందొణంగం బై సయిం 
బింజయు6 బింజయుం దవులం చేక్సి కడుకా దృథలీల నొక్కు_టకా.* 143 

ఆతివా! శతధృతి ౦దాతనిల, బతింగా నూహింసకున్న పాపషమున నె కా 

మతి దలకోంతలం బడియెకా, సతతము భుఐనంబు లెల్ల ౯ జర్పింపంగకా, 144 

. ఆని మజటేయు నిటని వితరి,_ం౦చిరి 1£5 య జ క్ష 

. పణ6ంఈ యీతండు వాక్చతియొ! యిట్లనంగ నల్తూగములు( బుక్కి_ట ముగ యేది? 
థి 

తరుణి యితండు మాధవుండొ! యిట్లున కంఖచ క్క క ముల్ ఆోొమ్మన( జూన యేది? 

భపళొతీ యితండు వాసవుండొ! యిట్టన వేయు:ంగన్నుులు 6 ప తు 

శుకవాణి యితడు దర్చకు (డో! యిట్లనంగ గొ వ్విరితూపులు ను డియ్య విల్లు వృష? 

శే యితేఒడు భల్గాణునిజభ క్రి కి మతిని చెలి, జల్ల మాంబనిజం బెల్ల సఠవి నరయ: 

బూని చనుచున్నశిపుం డుగా (బోలునిదియ, తథ్య మస నిందుముఖురాక!తలంచిచూడ. 

తొలిసోములఫల మిపు డీ, ఇెలువునిం గనుంగొంట యిందుచే భాగ్యం బో 

శులులాఠ! కలె నిట్టుల 6, దలంపంగ నద్భుతేము గాదె ధారుణియందుకొ?. 147 

. అని యివ్విధమున6 బుకసతు, తెనలేనియదంబుతోడ నీతీంచుచు: దకా 

గొనియాడ నంత శివు6 డా, జనపతి మొగసాలదరికి . జనిరొకా లీలకొ, 14? 

, అని సూతుం జెబింగించిన విని నైమిశారణ్య మహామును లట మో: దివృత్తాంతం 

ట్లని యడుగుటయు, 

గారీణారుపయోధరద్వ యమిళత్క_ న్ధూరి కాక క్రమ 

స్యారోద గ్ర భుజాంత రాళ వి ధజంఛభద్విఖ్థఖా ను _రృన్టికో 

టీఠస్టాపి తనూళ్నరతృరుచి ధా టీప్రోల్ల సత్సాద! మం 

దారే క్షీ కప టీరహారహి మరు క్వారాభనుందని, తొ!. 150 

శ తరుణారుణాబ్దసుందర, చరణా! దురితాభ్ధితరణ | నంతతకరుణా |! 

ధఠణీధఠళఠరణా! శశి, భరణా! కరిహరణ! నిఖిలభయసంహకఠణా! 151 

తేకల. భువన పోవణ! సత్యఫాషణ! భోగిరాజవి భూషణా! 

దివిజపాలన! డ్విడ్విఫా లన! దివ్యతొండవ ఖీలనా ! 

పవిధరార్సిత! మౌొనివూజిత! Mes 

శిపగిరీళర! భూతి దాయక! సింధుజాధిపసాయకా ఆకె న! క్ 



ల్ రాజ శేఖరవిలాసము 

ఖతి 

మాలిని. మననీజశరతయాపా! మర్డి తాశేషపాపా! 
థి 

దనుజరిప్రకఠాపా! దర్చితోద్యత్పితాపా! 
లి ! ల్ \ ధనపతివరమితై ! దాససంస్వోత్రేపాత్రా! 

_ భనతేరనిజకౌ ర్యా! కాంచనావోర్య భార్యా! 153 

గద్య ఇది శ్రీవ తు క్కు శేళ్ళర వర క్రుసాద లజ కవితా సాన్రూజ్య భురరిథర భున 

యశోబంధుర కాండిన్యగో తృ పవిత్ర కూచిమంచి గంగ నామాళ్య పుత్ర బుధ 

జన పీచేయ తిమయ నామభేయ పృణీతం బైన రాజశేఖర 

విలాసం బనుకావ్యంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము. 



శ్రీరస్తు 

రాజశేఖరవిలాస ము. 
న 

మత్కా మితజన సుక 

భూమోరువా! భుజగవరవి భూషణ! సుగుణ 

సోమ! హీమాచలక న్యా 

i కోమలముఖపదృ భృంగ! కుక్కు టలిం గా, 1 

వ. అవధరింపుము చె మిశాఠణ్య మసార్జులకు నిఖిలపురాణవ్యాఖ్యాన విఖ్యాకుం డగ 
నూతుం డిట్లనియె నట్లు జగన్గోహనా కారుం డస నవ్విటజంగ మేళ గ్రరుండు తన 
మందిఠక చద్వ్యారంబు నకు నచ్చు శుటింగి భల్తాణుండు, 2 

చ, ఎదురుగ చేని యాగురుజనేశ్వురు. గాంచి నముస్క. రించి స 

మృదమున( దోడిశకెచ్చి నుషమం బగుపీఠిక నుంచి శోభన 

ప్రదముగ నర్ధృష్రపాద్య ములు భానుఠలీల నొసంగి వేగం ద 

తద సలిలంబు మూరమున భక్రినిం జల్లుక నిల్సి యుంఢినకా. 3 

క. నెలిం గక్షపాలయం ద, త్యురుకాంతుల( దనరుభూతి యొశ్కీ... ౦తే కోరాం 

బురుహూమునం బట్టి యోగీ, కరు. డాన్ఫపునుదుట నిడిన సకవి నఠీండుకా. 4 
ఊఉ. పావనమయ్యె మద్భృహము పక్వము లయ్యె6 దపోవిశేషయు 

ల్వావిరి నసృద్ధింబొంటెం జెలుపం బసుక్తీ రి యుం బూని యర్థి వై 

నీవు ర మహానుభావుండవు "నేం డరుచెంచుట 6 జేసి క్క. నో 

భావజరూప! ఫు పూక్యక్ళతేభాగ్య వశ ంబున మాకు నియ్యెడకా. న్ ర్ 

క గురులింగ మిమ్ము గన్లొని, పరితోషము నొంది మది కుఖసితిం దనళం 

బఠ మేళ్వరు( డ్ఫ్పుడు స్క త్కీ_రుణం బ్రత్యతమైనకై ఐడిమి అకా. 6 

నీ, ఎందుండి యిచటికి శీగుడెంచితి కిట్లు మునిచందృ! ఫౌందళ్యమయూ రి దనర 
నీమావిపలుగంటు లీచెక్కు_౫వచీతు లీచిన్నివె న్నెల నెన్నునగవు 

లీముద్దునునుబల్కు_ లీబి త్తళపుంజూపు లీవలిపపుంజెక్కు లీయొయాఠ 

మఠయంగ మాళి ఫొనురలీల6 దగునయ్య మచి యెందునైన నీమపహిమగలచెగో 
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శ్ర నాగ నారు డప్పు డానంద మొదవ+, జేతు లార జేసీ నవ్వియు. జెలువు మెజయ 

నట్టివిటటోవ్నా లేర్పడ నఖిలజనులు, వినగ చెజిజాణ యగుదు నిట్లనియెం ట్రీతి. 
9» దు. జననిగర్భంబున జనియించినట్రితేత్సల మెల్ల "'చెల్చద నలక వినుడు 

జారు డై సతీతంబు వార కాంతలతోడం గామశేళుల యందు బ్రేమ గూడి 

కొమరొప్ప నింతుల గుబ్బచన్ఫులమో (ద గరిమం జేయిడుకొని విరలశయ్య. 

బవళించి సుఖలీల6 దవిలి యుండినంగాక కోరికలెల్ల ను గుదియంబట్టి 

లే. కలల6ం దరుణుల6 గామించి కలితుం డగుచు, బెరిగి పంచేంద్రియంబులు బిగబట్టి 

తియ్యవిల్టాని బారికి నొయ్య నొరిగి, తిరుగుచుండిన ఫలమేమి సిరుల కఠయ? 8 

క,తాానినులం దవిలియున్నను, మాను నిహపఠము లొదవు మను జులకెల్ల ౯ 

గానల భూముల6 దిరుగుచు:, దానములు జపంబు లేల తగ నొనరింపకొ? గ్ర 

నీ, సరవి ముత్తో'9వదిమరి. దలనిడుకొన్న కరిదై త్యమధకుండు కామి గాండె? 

కొ మరొప్ప సా కూతు నిల్లాలింగం గెకొన్నపక మేష్టి కోమి గాంజె? 

కూరి 6౬ బదాెట్వలగొల్ల వూ: బోణుల6 గలసి నవెన్నుండు కామి గాండె? 

గా తేనుమునిపత్సి గడలి వరించిన గట్టులపన వాండు కోని "గాం జె? 

తే, కోరియాచార్యు భామినీ 6 నూడినట్టి, కైరవా పుండు మిక్కిలి కామి గాండె? 
కామి గాకున్న యట్టియస్థలితు. జెవంఊ, కామి గాండేని నిర్వాణకామి యగు నె? 

గీ. ఆదియునుం గాక కామళాస్తాళియందు., గామి గానచ్చు నని పల్కు_కతేన నిట్లు 
తనర విటజంగమౌక్ళతిం దాల్చి యేను, నలక వెలయాండ డృభక్తుల నడిగికొనుచు. 11 

భోగింతు నెల్ల వేళల, చాగొప్పుడుకామశా స్టపద్ధతి వలయుకా 

_క్రీగల్లుట కఠయ6గ ఫల, మోగతి సఫల క యింపలరాఠకొ? 12 

వ 

చ. రమణికుచద్భయం బోగి నురమ్లాన నానుక మోము మోూోముసపె 
చై 

బ (బామదము మోజ6 జేర్చుకొని షల ల అుకోర్కు_ లం బుప్పుళ య్య పె 
గ ర యనయంబును మన భసౌఖ్య లీలలకా 

ట్ మును న నో లాడు టు యె గాదె సుజన భలర రబు ధారుణికా-- —— క 

క. అని సెలనులం వాజుంగం జ, యన నవ్వుుచు6 బల్కు జంగమాధిపు నొఠరయం 
జనదనుచు నృపు:డు లింగా, రన సేయంగల6 బిలువ నతండు శ్రవణ బలికెకా. 

జన నాథ! మారాకచంద మంతయు నీకు విను మెటిణింతు సవి _సరముగ 
నన్నంబు ఫై నించుకై నం గోరిక లేదు పలవైనవెలంది గాప్రలయు6జుమ్మ 
వేళ్యలేనిదినాలు వేయైనంలగాని భోజన మొనరింపను ౩ సై పకండుం 

ల 

గావున వేవేగం గన్నులపండున యగు దాని నొక్క తెం దగినభ క్తి 



తృతీయాశ్వాసము... ప్ 
తే. తోడం చెప్పింపు వేడుకతోడ నిపుడు, గారవంబుగ నీ విచ్చుకట్సు మిదియి 

యనుడు నృపశేఖరుండు శీర్సుదనర నతనిల, గాంచి యిట్లను సద్వనోోగరిముమాజ. 
చ. విను గురునాధ! నిక్కు మగువిన్నప మొక్క టి చి కేగించి యి. 

టనుచితము ల్వచింపంగ మహాతులకుకా దగడయ్య మిము ని య 3 3 

ప్పని విని యెవ్వరై న నగుబాటొనరింఇదరయ్య మీరెణుం 
గని దిపు డెద్ది యిమహినిం గార్యము లేదు గదయ్య తెల్పంగకా. 16 

చ. ఆడుగు మ అద్షయేనియు రయంబ యుసంగెదం గాక మికు ని 

ప్పుడు నొకకన్నియం దెలిసి పొందుగం బెండ్డియొ నర్సి రత్నఫుం 

దొడవులు జీఠలుం బసులతో ధనధాన్యములుకొ గృహంబులుకా 
గ డుఐడి భృత్యవర్తమును కొను మిశ్చెద గోర్కెమాఅంగకా, 17 

క. జోరూరు( దప్పకుండంగ, మేకలు సేయింతు: నిపుడు మో శిష్యులకు 

వ్యాఠంబు లొసంగునట్ల ను, దాఠత వర్ణాళ నములు తగ నొనరింతుకా. 1ని 

తే. "పెండ్లికట్నంబులును గడు చేరి తోడ, రాగికెప్పెళకలును మీకు. బ్రాకటముగ 
నియ్యం జేసెద( బృ్రజలచే నెల్ల తటీని, నూనళఠరరూప! యట్లు గాదేని వినుము. 19 

వా, గ్రామంబు ల్కురు లందలంబులు కతాంగంబు లురం౦ంగంబులు 

న్ఫూమిం చేకగువస్తుసంఘములు సంపూార్లంబు గా నిప్పుజే 

ప్రేమల్మీ ఆంగ నిత్తుం జేకొను మిటు ల్పె క్కే_ల యీరాజ్యమం 
దోమార్తాండనిభ పృకాళ! కొనుమో యుర్వ్య్యర్థభాగం బాగికా, 21 

క. ఈరీతి సౌఖ్యలీలల, చే టాఢిగ నుండు టొప్పు చిఠతరమహిమం 

గోరిక మిోఅలయం గై కొను, మారాధ్యజనావతంస! యని పల్కు_టయుకా. 21 

క. ఆపలుకులు విని గురుం శతి, కోపో ద్రే కమున నృపతికుంజరు గని యో 

భూపాలక! నీతేగం, వీపట్టునం బెలిసెం దజుచు లిం శేమిటికికా. 22 

తే. ధఠణి భల్లాణుం డెంతయు దాత యనుచు(, జెప్పంగావిని యేతెంచునప్పుడొక్క. 

కానాసంగిన వెలయాలు గలుగు నిటుల, లోభ మేటికిం ససుమళరాభ! నీకు. 28 

సీ, భేకంబు6 గనిచాల భీతి బర్వెడుబంటు దురమున రిఫులం బోం దజుమంగలంజె? 

మడిగట్టు వడీ చొంటం దడంబడుతె కెట్టువ మించీ వారా శిలంఘించంగలంజె? 

అుసువాంత కపప్తకో మ్రైసలగంజాలనివై వై ళ్యు6౬ జెనసీ యం“డింజాజలిడ గగలయడె 2 

యిలుబొని వెడలంగ సాక వేగమున వాకళణాసికిం జనం గలంజె? 

జే. సకవి మానంతు6 డెక్కి నం దఠల లేని, వారణంబు ఫెరంబు మోవంగ.6 గలదె? 

కావున నొకిఠత నూక్షుమౌా కామితంబె, యీాంయం6గా నోపవి (కనిచ్చు శే డి చెప్పుము, 

రి 
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న్ ఏండకన్నును నీడక న్నెజుభగకుండి, తేనర నజ చేతియర్థంబు. గనంగ లేని 

యలభఘుతరకాజ్యగర్వాంధు లైనయట్టి, నరనరుల కేల వృతమాలు ధరణియందు: 25 

అవ. గడియకు బెక్కు మార్టములు కల్లలు పలు్కు-చు సాధుకోటి' త 

న్నొడయ 6 డటంచు మ్రొక్కు నపు డూరక యుండుచు వింత చేష్టలకా 

నడువడి. దా నెకొకు,.. యెడం గండ్లెజంజేయుచు రోజ్య సౌఖ్య ముల్ 

గడుకొ నులాహి రీమసక గృమిన ముక్తులు గార భూపతుల్ ? 26 

ఊ. బొంకులకెల్ల 6. దొనకము పుట్టినంబ ల్స్ 6 గల పాళికిం 

గొంకొక సర్వదుక్ష తు లకుం దగుమాలము రాజసంబు నీ 

కజక్ నతి పృయాసమున నిట్టగురాజసనవృ త్తి నుండియు 

న్చింకముతో వ్రతంబున కేక యొనర్తుశె పార్థివో క్రమ? 97 

గ. నీకు నీజేళ నొకకాసు లేకయున్న, నిదిగొ మాచేతికాసైన నిచ్చి వేగ 

వెలపొలంతిని6 చెప్పింప్రు మఐక నిదియు, విన6గ గా దేని శపథంబువిడువుమి ప్ర డు: 26 

ఈ. వాహనము ల్రృథంబులును వాళణము ల్లూదవు బ్రనంబులుకా 

గేవాములు న్చుఠంబులును చేవంరత్నవిభూసణంబులుకా 

సాహసన్ఫ త్తితో నొసంగి బాలం బ్రియంబునం గూర్చి యిప్పు డు 
చ్వాహము సేయుకం కె నొకవారీవధూటి నొసంగరాదొకో? 29 

చ. అనుడు దిచేశవంళక లశాంబుధిచం దు (డు యోగిచంద్రు నిం 

గనుంగొని యోమవాత్మ ! తగు కార్య మెలేంగినరీతి విన్న ఏం 

చినపనిగాని భోథమును6౬ జెంది వచించుట గాదు మోక లిం 

దున కలుగంగం బాడియె? బుధుల్ తమసేయరె తప్పు గల్లినకా? 30 

క. కానన మీమది కింపుగ, వేవేగ వలంతి మొన వేడుకక ల్తె౯ 

రావించెద6 గైకొను మో, భావజనిభ! యనిన నతండు పృమదముతోడకా. 31 

క. ఆటులేని బెలియవిను మొ. కటి భూతలనాథ! వాఠకాంతవిధము వ్ర 

చుటగతి- జెప్పెద జంగమ, వీటు6 డని యెన్సక కడు న్వి వేకము'మెజుయక 2 

సీ. సంవూక్థ పూర్థి మాచం ద్రబింబద్యుతిః బెద్దయు నికసించుముద్దుమా ము 

విరిదముశేకుల నెలీ( బరివోసంబు: గావించునిడువాలు (గన్ఫుదోయి 

కేంబికాఫలకాంతి6 బేకిమో ఆ జయింహ డివికెడు సాబ గైనతియ్య మోవి 

మేలిబంగరుబొంగరాలకీలల చేల జాలినక రినంప్రు (జను (గనయు 6 

తే. గొదమతు మైడక దుపుం గదుముకురులు, కరికరంబుల కెన యనం బఠంగు తొడలు 

గొప్పపిజుందులు నల్బమె యొప్ఫుకాను, పృథ్వినాథ! గఫీఠ నాభీయును గల్లి. 38 



తేకల: మొలక నవ్వులు వాలుంజూపులు ముద్దుగు ల్కై డుపషల్కు లుం 

దళుకుం జెక్కులు హంసయానము తమ్మితూండ్ల జయిళప6 గా: 

గలభుజంబులు కంబుసన్ని ఛకంధఠంబును గల్లీ తా 

నల చిమ న్వలపింప నేర్మినవామలో-చన కావలెకా. 

క, పుళుషుం డలసినమి6ందట6, బురుషాయితబంధగతుల: బొదువుచు వరునకొ 

సుళతంబు నేయ నేర్చిన, గురుకు ద గావలయు నలక. గువల యనాథా! 

క. నఖదంతక్ష్షతచుంబన, ముఖనిఖిలరతి పృశారములం దానె కడుకా 

సుఖలీలం గలయునీరజ, ముఖియే కెవలయు (జామ్హు భూపతికిలకా! 

చ కలకల నవ్వుకొంచుం దమకంబునం గంచెల పిక్కటిల్లంగా6 

గులుకుమిటారిగ బృిచను[సబ్బలు మ పయి నుబ్బ6 దేనియ 

ల్ఫిలికెశు ముద్దుపల్కు లును జెన్నుగ మోహముమోఅిం గేరున 

చ్చిలుకలకొల్కి_. గావలయు6 జి త్తజకళికి భూభుజ్ో త్తేమా, 

సీ, నిక్కు జక్క సదోయి నెక్క సక్కె_ములాడు చనుగుబ్బ లురమున నొనర వాని 

ర్త 

వెర్ 

36 

శి? 

భుజయుగం బలఠక మూంప్రున లీల గీలించి ఇెలువొవ్చ: జెక్కున6 జెక్కు6 జేర్చి 

పలుమాబు గళళవంబులు మోణి చెలగంగ నిము గా మరునిల్లు చెమగిలంగ 

కొనగోటిపోటు లోయ్యన మర్మము ఖా “పెగలవే బెదరుమై వడంకు దో 

శ్రే, బొక్క. దిగికాగిలింతలC బెక క్ష యల, బ్రమ మ దళుకొ త్త వసీయి చి వైదపను పరి 

సుకతీమును బోడయొ చేయుసు౦దరాంగి, వలయం జామ ధారణీ కాంత యిపుడు. 

వ మటియును. 

సీ. ధనగర్వమున( బల్లవునిం దృణీకృత లీల గణన సేయని పెల్లుక తె గాక 

కలహించి వేడుక కాని నెంకయు నెగ్గులాడుచు నుండుగయ్యాళి గాక 

"నెమది యొరునిెపి నిలిపి నూరునిశళి నలరం చేలింపనితులుఐ గాక 

చ మచే పిలిచిన బేయటుల: బల నొల నిమాయలవెలి గాక 
ల ఉు లా 00 య 

తే, యొకనిచే వి తే మంది జేటొకనిరోడం, గలిసి వ్నర్తించుబల్లోసకారి గాక 

పూని యే స్రొద్దునిద్దుక పోతుగాక్క/ మదట యును గాక పరికింప మలిన గాక, 

39 

4) 

తే. విటునితోం గూడియున్నట్టివెలంది గాక, బానిసెయు రోగియును గాకపాపి గాక 

చేలయును గాక తగ మగనాలు గాక, యున్నవాల్లంటి. దెప్పింపు ముర్వి నాథ! 41 

క, విను చి తిని శంఖిని హూ, సిని పదిని యనెడునాల్లు తెబిగులసతులం 
జ ) i ౧ 

దునం బేరెన్మికయగుప నిని గావలె జామ్ము మాక మీహిరకుఖేళా] 



60. రాజ కేఖరవిలానము, 

క శివపాదభకి నికతయు, నవిరళసౌందక్యవతియు నతిపుణ్యగుణ 

ప్రవిమోకరహ్ళ క్ల. మలయు, నననీళ ర! మాకు నిచ్చునది యిపు 'డెలమికా. శకి 

సీ. ఘనసాళమృగమదగంధసారాచేకసంకేతనవ్య వాసనలచేత 

మొక్కి కాంజుజరాగమరకతనీ లా దిదిస్యమాణి క్య దిధితుల చేతం 

దరుణేందుబింబ నుంచరదర్పణా వళితరళిత భునధగ ద్ధగల చేత 

సొవర్షపక్యంకసంవ్యా ప్తమల్లి కాద్యతులితకునుమసంహతుల చేత 

తే. సరవిందెజయిడ్డచందువాసీరలచేతం, బ్రృకటితము లగు జాలవల్లికల'చేత 

సౌరదిం బేనెననిఖిలనస్తువు ఎచేక , నలరుకేళిగృు హూంబు గావలయుం జొమ్లు-' కక 

వ. శ్రవిన నృపాలుం డిట్లనియె. 45 

తే. అశ్టై కానిమ్ము దేవ మీ రానతిచ్చు, క్రమము మీజింగ నిప్పుడే గడనసతిని 

నలర6 చెప్పింతుననిపల్కి_ ఊయూక్షణంబ్క కాతుకంబాల్మ మయొంతయుంగడలుకొ నంగ, 

తలవరులం బిలిచి ధకణీ, తలనరు. డవ్విధము 6 జెప్పి తగినధనంబుల్ 

నలనొప్పంగ నిచ్చి ముదం, బలకంగ వెలపొలంతిం చెం డటందుం బలికెకా, 47 

వ. ఆంతే, 45 

ఉం పద్మము అంతయు నొబగు- కాసి వెస న్యుకుళింప విస్ఫుర 
తృద్మములందు భూసురులు తత్సేమయ, క్ మ లాచరింపంగా 

సద్మము మౌటువార లగుసా మజయాన ల కెల్ల 6 జాలవ్భా 

త్పద్మము లుల్లసిల్హ రవి పశ్చిమవారిధిం గ్రుంకె న కణిక. 49 

క ౬73 

కఠ మొప్ప సాంధ్య రాగము మోటిచెల్యారు నంధకాఠరము పర్య నఖిలదిళలం 

జాక్క_ లాకసమున6 జక్క_ నొక్కటకుండె ముదముతోందొగలకండుదయమయ్యొ 
జనులెల్ల ను తీ తీ యొనర వెన్నెల యొ"ప్పె లలి జకోఠములు' కోర్కా లం జెలంగె 
నలిని తం క నగియెను గుముదిసి కోకంబు లెడచాని కంచె మదిని . 

తే. మరుండువెడవింటవిరితూ (పులక య (బూని, యేఫ్రుదనరాక విఠహుల చేయ (6దొడంగ 
సతులకు6 బురుషులకు6 బరస్పఠవిలాస్క ఠసము చిలికెడుపలుకు లిం పెనం నపుడు, 

శం 

ముత్యాలత్తాటంకములు గొమ్ము వూంబోండి! బన్నసరం బిదే సన్ను తౌంగి! 
భుజకీర్స లివె చూడు గజరాజగామిని! యొడ్డాణ మిదిగొ మహోత్పలాత్నీ! 
కరకంకణంబులు _గెకొము హరిమధ్య! ఇచేర్చుక్ష బొ ట్టిదె చిన్నెలాండీ! 

ei 

ముగపులతీ గ చెల్యుః€ + బూను శుకవాణి! శేపళం విచె కు నీలవేణి! 

కే. రక్నహారంబు లివె యుడుర్లోజవదన! ,- వ న్నె-చీకలు గొనుము. సౌవర్ష వర్ల | 
గంధసారంబు6 .బూయా మోకంబు కంకి, యనుచు దుద లేనికోరిక' లాత్త నఖక, 



తృతీయా శ్వోస ము. 81 

ఈ. పలవులెల మొలముగ బలిదు లె కడు మంచివసుపవు 
లం on య య a అంటి 

ల ల్హలుమోణిం బట్టుకొని కకూరిమితోం బఆఅతెంచి వారసరి 

ఫుల్ల సరోజ నే తృలకుం బొందలరాఠ నొసంగి వేడ్క. కం 

జిల్ల (గ బెష్కుముక్కు వలల జెంది సుఖింతు రచేశలీలలకొ. ర్ి 
క. తలవరు లయ్యడ నర మ లలఘుగతిం గొనుచు సఠగ నంచితకాతూ 

వాలమానసు లగుచు సే, శ్యలగ్భనాముల కరిగి విలువసాగికి వరుసక్షా, ర్3 

సీ. రమ్ము పద్దానతీ! రావె చింతామణీ! రా జనన్తోహినీ! రాజశేఖ! 
రమ చకోశాక్షి! రా పుష్నమంజరీ! రావె లీలావతీ రత్త పుత్రి ! 

అ సుండరాకాశ! రమ్ము కెరసగంధి! రావె బింజాధరి! ఠమ్య భూప! 

రావె కోకిలవాణి! రా సరోరుహపాణీ! రా మధు వృత వేణి! రమ్ము తరుణి! 

తే. రావె నారీశిరోమణి! రమ్ము రమణి!, రమ్ము నవచం ది కాహోస! Ss 
యనుచు వేజేగ నింటింటి 9 కరిగి వసు. PR వారకాంతేల నలఠ౦ బిలిచి. 54 

క్ల ఛనములు మణీభూపణములు , ఘునతేక చిత్రా ౦బరములు గలపంబులునుం 

గొను డివె విటజంగమునకు6, బనివడి నిద్దుళకు నిపుడు ప్రమదముమోటికొ. రీర్ర 

లే పనజముఖులాక! ధారణీఐరు నియాజ్ఞ , యిష్థు కెస్టున మసలక యూత్షణంబ 

వలనీనంళభనంబును వరుస గొనుచు, వేగముగ రండు జంగమవిటునికడకు, 56 

వ. అని పల్కు..టయును, ర్ 

నీ. నెజజాణం డొకం డింట నిద్దర కున్నాండు రాం గూడ దనె నొ క రొజవదన 
.కోడెకాం డొకండు దాం గోరినధన మిచ్చి సదలనీ6 డచె నొక్క. వాలు (గంటి 

మిగుల గూరిమి చేయుబగకాని నెడబాయం దగదు రా ననె నొ క్షచిగురుంబో డి 

పట్టవు డొకండు దర్పకకే శభి కీవేళ 6 గాచినా.డనె నొక్షకంబుక 06 

తే, ననుప్పుకాం డొకం డానించి వినయలీలం, దవిలి యున్నాండనియెనొ క్ర ధవళ చే త్ర 
విటకిరోమణి యొకం డీలు వెడలనీక దంట మై యున్న వా డనె డంట యొకతె 

న Yi x 
ఉ. మిండని6 బాకి రాందగదు మిన్నక పొండి నొ ఎద లేము వె 

_ ల్య్వుం డిదె చూడు. డట్ల గదిలోనియకం డనె నొ క్త రామ భూ 

మండ లిం చేరు గల్లుసుషమం బగు మేలిపసిండిసొమ్య 

కం వ్ నంగకా er చన ధర్మ ము గాదె Je క్ట భొమయుళా, 59 

తే. ఇట్లు వెలా లెల్ల య దమవిధం బెజు: నం చేప్పి కదు గొందజు ప్రోడలౌనిందుము ఖులు 
నుందనుధురో కు లలరాశ మాన వేళ, కింకరుల కిటు పలికిరి శయ తళ 60 
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క, విను జెట్టంగించెద చెంతయు, బనివడీ గణి కాజనంబుపద్ధ తు లెల్ల కొ 

వినయం తోకల నో, ఫఘనులార! సవి సరంబుగా నింక కా 61 

షీ విటుండు చేనిళశేయి వేదన. చెందుచు, నిదర కంటి కెణు ౧౫ చేర కుండి 

కా సొన సంగునట్రికడ డజాతివా6డైనం) గల్ల గోరు వారకాంత మదిని. 62 

సీ. కడుం గురూపిని నైనం గందర్పనిభుం డంచు నభినుతి యొనరింతు కలఘులీల 
నంత్య జన్తునినెన నమలఫఐంక జా: డంచు6 బదు రెంతయు. బొఫి దనర 

రీ మా లౌ లీ 

నతిమూఢమానసు౦ డగు మానవుని_నెన సరసు డటందురు నసరభవమున 

(బృహహంతకు వ బకమభార్మికల డంచు గణుతింతు రెపుడును (గృమముతోడ 

తే. నన్నె. గల్లిననీ తివిపాను నై నం, దవిలి సద్య కృనుం డండ్రు తమరు నాక 

పీసమైనను గాసైన వీడె మైన, జేతి కొసంయినచో నెలచిగురుంబోండ్లు. 63 

ఉ, చిన్నెల వన్నెల న్వగల6 జి క్రేవిధంబుల ముగ్గుమాటలకా 

వెన్నెల నెన్నునవ్యులను వేమటు బి తేరివాలు (జూాపులకా 

సన్నల సైగల ని గుబ జూణతనంబున వారకామినుల్ 

ఇచెన్నుగ6 బల్ల వవ్రలేతిచేత భనంబులు దో.తు రెప్ఫూడు క, 64 

నీ. ఒకమాటు పయ్యెద నోరగాం దొలంగించి సవరించు జిగిగుబ్బచన్ను లలర 
నొకమాణు నోనవెం ద్రుకల బల్బు నుకొష్వు పకల జల్లున విప్పి ముడుచు మఠల 

వెకమాణి స. చక టభూపణములు పదిలించి తిరుగంగ 6 గుదురుపణజుచు 

న క్రి ప్ నొకమాణు నవ్యమా క్రీరమణీ హారము ల్టైనగోట6 జెష్టుల గుచ్చి తివియంః 

తే, చెలగి మజతీయును శృం 'గారచేష్ట లలర6, గేరుచుండును బెక్ట్ట వివోరములను 

సొబగునూ"అడువగకాని. జూచినఫుడు, మరులు కొల్పును వెలయింతిమహీతగతి ని, 

వ. పొలుపుగ నిన్ను. బాసి యొకవూ:ంట మహాయుగ మంచు నెంచుచో 

పజనుగ నీవు న న్నిటుల వంచన సేయగ బాడియే? యిటుల్ 

దఅయంలగ తియ? యనుచు€ దక్టచు: దొట్ట్టచు నిక్లు క నంబు గా 

వలచినయ్లు మవాయలను వారవధూటి య్ మించు బల్ల వుక్, 66 

టో 
భునముగ మాకు నీషెలిమి గల్లుటయే wey లటంచు బె 

న్విన యపుమాట లాడుచును వే డుక కొని గరంగంజేసీ యొ 

చ. ధనము లవేల పో యిపుడు దాసీయు నైన గడించు నీకియకా 

య్యన విళనంబు. గొండ్రు గణికాంగన లెంతయు నేర్పు మిఅయగకా - 67 
క్, సలచినవానికి బడంతియు, వలచినచందమున. దో౭చి వదలదు గా కం 

ముల నైన వెలబొలంతికి, సలప్తును గసకంబునకును వాసన గలచే? 63 



వం 

తృ తీ యూ cas సము, 68 

ఆదియునుం “గాక. 
ష్ 69 

శ పల్ల వవ్రాత౦బు పాలిబలా,కాసి శృకటితోద్య న్మద్యపాననిఠత 

గురుత కా నేకదుర్దుణగనణాలం కార సకలమాయా వాదజనన సీమ 
భూరికోపవి కారవూరితనిజచి త్త క ఠినవాక్య కియా గ థితరసన 

గర ననీతులకెల్ల గుటుతుమీ జినతౌవు దానభర ర డయావిధానహీన 
శాకినీ భార భేతాభసమద చైత్య, ఫీ ఎకరాకార న (1 
సుమళ రారామమాగ్గభాసురసమ గ్ర, లన్నక ంటుక యుత నల్లి లంజెత ల్లి 70 

. కుతుచలై తేటుచుగా 'నెటేసీనవెండ్రు,క లొప్వు మిజంగ దువిప్ప కొప్పు ముడిచి 

యు ఏ౬ బ్రాంతవెప్పుటట్టల6 బోలి వే లాడు కుచముల జి విక చే గుదియ 6 బటి 
లో లు 

తొడిగినకుబుసంబువడుపున ముడత లేర్సడియెశు నెడలిపెం బసపు రాచి 
చ 

యెలుగుతోలును మొటి యంతయు మానీన సెద్దపుట్టము వాలం ప్రీతిం గట్టి 

+ బొరుసునొసటను జం ద ర ంపుబొట్టు బెట్లి, యడుసుకన్నుల6 గజ్జలం సా దిద్ది 

బోసీనోటను నక ఫూని యిటుల, pe బలుమాటు క్ష జేయువృద్ధ వేశ్య, 

పద్మ మయినను దగుమహాపద మయిన, శంఖమయిన నొసంగిన ౧ జూలకుండి 

ధనదు మెచ్చ దొకింతైనం దనకు6 గల్లు, విత్త మంతయు నీకున్న వేళ్యజనసి, 72 

* ఏస (ధ్రా గినపులు ప క్రియ, న్విసువక తగ౬ బీ,లుకొంచు వేశ్యాంబ కడుం 
యల ల 

బిసలేండి బూతులాడు, నస గల్పనియాగి యడ6౬గ 6 బల్లవతతులకా. 73 

* ఆకులు పోకలు న్శ౭ులు హోఠములు నృహుగ౦ంధ సారము 

లో్కే_కలు భూకలు న్మదిని గోరిన యట్టి సమ స్తవస్తువు 

ల్పాకట మొపు మాయ లొగి6 బన్ని భృమించుచు "నేర్చుమోజిం గా. 

జేశానుం బో విటావళులచె గణికాంబ విచిత, వైఖరిక-. 74 

మిండ డొకనా6టథిశీయి రాకుండెచేనిం, గాసువీసంబు చేతికి గల్లనందు 

కించుకేనియు నిదుర బోనీదు కూతు, గడనప్రూయబో డి యవ్వ "పెన్సుంచుముప్వు* 

ఇ ట్రగుటం జేసి పల్లవవిఠరహితే యన వేశ్య మో రిచ్చుధనంబు6 గొని జంగమవిటుని 

కడకు రాకుండునే యని యథార్గంబుగ 6 బలి్యి_న విని. 76 

్ నమ్మక నృపభటు లతిశీ, శ్రున్యునం గృ గృముకొని సకలగణి క" జన గే 

పళ నిముగ దూటి ముుదమాూన. వం లు! దగ నచ్చోట్లకా. 77 
ఆలీ ఆజా్రీ శ్రే రెడి 

ద్య్యూతమధుపానమృదుసం, గితసుసాహిత్య నృత్య శేళు లచేతం 

చ్రీతి జెలంగుభుజంగ , ప్రాలేంబుల. గనిరి చిక్కివై ఖరి మెల యక్, గొ 
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ఊఉ. ఈగతి స్థుండం జూచి ధరణీళశ్వురుపాలికిం జూరు లెంతయు 

-న్వేనమ చేకి "తద్విధము విస్త యలీల నెజుంగం జెప్పిన 

స్య్పోగముచాన6 బే కిటుల బొంకులు బల్కు.ట మో కొకింతయు 

న్నా గగునే యటంచు నరపాలుండు కోపముమిజు( జూచుచుకొం ల! 

క, ఉన్నంత పొరుణపలెల, క న్నే గినదూతలెల్ల గొబ్బున నపుజే 
ఖిన్నత్ సూజంగ నటునలె, విన్నప మొనరింప ధరణివిభుం డవ్వేళక౯. 8 

క, ఎక్కడం జూచినం బురి నొకించుకయు న్నెడ లేక యొప్పుడుక్ 

శకస నెక్కు. డై గడనలేమలు కాచుకయుందు రిప్పు చే 

దిక్కు న నొక్క వారసుదతీమణి కల్లకయుండు శుంతేయుకా 
మిక్కి లిచోద్య మంచు మది నిల్వక దిగ్గున లేచి య శ్రలికా, 8. 

క, నల్ల నిశాలు ముసుంగిడి, యొల్లజనంబులను డించి యింపొంద మహీ 

వల్లభుడు తానె చనియె మ,హోల్లా సప్రువేళ్య వాటి కున్నతలీలక, 8! 

ఉ. థీరుండు భూనరుం డిటుల. దీ వృగతిం జని తద్ద ఎహాంబులకా 

సోరణగండపదతుల6 జూడం దొడంగె విచి త,లీలల 
౧ ధి ల 

వేరుచుం గోరిక౯ా మదనశేళుల6 దేలుచు నుండు వాకలకా 

భూరి నుగంధపుష్పమణిభకావషణధారుల నిర్విచారులక. 851 

స, ఇట్లు చతుకఠశీతి బంధ నఖదంతీక్షత పరిఠంభణాద్య నేక కామశాస్త్ర ప, కాఠరంబులం దః 

లి క్రీడిందుచున్నం గనుంగొని శినళి వేతి మంత్త్మంబును బఠించుచు విసలప్కయ 

తుం డై ధా త్రీఐల్ల భుండు తనమనంబున వితర్కి.౦చె. 84 

క. చారులు శెప్పినవిధ మిపు, జారయ6 దథ్యంబ యయ నవ్విటునకు నిం 

కేరీతి నొసంగ6 గల్లుదు, వాఠవధూమణిని ప్రతము వడి నిల్బుటకోకా. fe 

క, వెలపొల6తి గల్లనందున, నిల యేలెడురాజు నంచు "నెప్టు తె నైనం 

బలిమిం చెప్పించిన నిది కలుషంబులకెల్ల మొదలు గాదె తీలంపకా? 86 

చ. కడునడుశేయి యర నని కల్లరిజంగమ శోభచిత్తుం జె 
య paar. డు 

ఐడి నదలించి పల్కు నొకొ? పందనమోిజ చశంబు మోందట 

న్విడువంగం బోలునో? భువిని వి శ్రుతేమా నపకీ రి నొండం గాం 

3 3 ఇర స 2 బడునొకొ: నీలక ౦ధ రునిభాస్వదన్నుగ్కహ మెట్టు లున్నదో ! ౬7 
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తే. 'వేళ్య నొసలొద నని మున్ను విళ్వసింపం, బలికి యిప్పు డెట్టుబొంకుద్దుంబాడిదప్పి 

మహి నసత్యముకన్న 6 గల ల సషము కలదె, చేటు సేయంగ మానపకోట్రిలకును?. 88 

లే. మును హరిళ్చం దృముఖ్యు లౌమనుజపతులు, నిత్య సత్య వృతౌచారనిపుణు అగుట 6 

గాబె చికకీ ర సకలజగంబులందు., జెంది నిర్వాణరాజ్యాభిపి కు లైరి, 89 pear.) న! మి 

క. కరి హయ భట రధ శిబి కాం,బఠ ధన మణిభూ పషణాదిబహునస్తువు లి. 

ద్ధర నెన్న 0% సతతంబులె, తిరమునగ సత్కీ_ రిదక్క ధీరాత్తులకుకా?, = 00 

క, మును దీతయొసంగు వేళను, ఖునుం డగుగురునాధుం చెంత కాదని యనినజా 

విన నొల్లక వ, వతభంగం, బొనరింపం దలంచు టిప్పు డుచితం బజచే?. _9! 

క, ఆది గావున నవ్విటునకుం) గొదుకక పట్టంపుదేవి నొసంగి ధరి త్రీకా 

విదితం బగుశపథము కో,విదు లెన్న (౫ నిల్చికొనుట విపీతం బనుచుకా, 92 

చ, అవనితలేంద్రు. డెంతయు కయంబ గృహంబున కేగి సంతత 

(శ్ర విమలశీలయైన తనభామిని నొయ్యన6 జేర బిల్చి యో 

ధవళ సరోజ నేల్సే! విను ధర్మయుతం బగునొక్క_ వాక్యముక 

దవిలినభ క్లితోడ విదితంబుగ నీ కెజుంగంగ6 జెప్పెదకా. 98 

చ. సకసముమిజ నొక్కు విటజంగము ధూర్జటీం బోలి నేడు దా 

నురుతఠలీల నెయ్యెడల నుండియొ వేగమె చేరిన న్ఫభాం 

తఠరమునం జూచి యెంతయు ముదంబున దీవెన లిచ్చి కేరుచుకా 

గుజుతుగ నొక్క వారసతిం గోర్క నొసంగు మటంచు6 బల్కి_నకా, 94 

క. ఇయ్యకొని భటులచేతికి, సెయ్యంబున ధన మొసంగి నెటీ నొకపడుపుం 
: hy ఆ డ iy (0 

దొ య్యలిం చెముని పనిచియు, నయ్యెడ వారలను నమ కతిశీష్ట్రమునకా ర్ 

రీ వ క్ట న అ4ందుతె వ వని వేళ్య వాటి యెల్లను (గృన్ముక్కమమున వెదుకంగ నంగు నవ్వెలందు లెల్ల 6 

బల్ల వసహీత లై పరిపరివిభముల గుజుతుగా మరుకేళిం గగూడుచున్న 

గను6గొని వ్రశేభంగమునకు నెమది౬ జాల వెఅచి యెంతయుము. వివేకిని పని 

నీకు నవక ల బ్రాకటం క! చెలుప వచ్చితి నతిలీ వ్రఫణితి 

తే.నిందుముఖి యెన్నండు నెటుంగ నిట్టివోద్య,మభవుబలుమూయకాంబోలు! నై ననీదు 

బుద్ధితో డుత నూహీంచి పొసగ నొక్కు, వాక్య మిట్లని పల్కు_మా పలనుమాజు, 

కః se గని మృదుమధురో క్ల లలక6 "గాంతౌమణి యి 

టను హృద యాధీళ్యళ ముగు, వినవే శితిగళునిక థలు విబుధులవలనకా, | 

9 
ఇ 



౮6 రాజ శేఖరవీలానము 

చి చిరతకలీల భ క్షతతిచి త్రము లారయం గోరి యీాళరుం 

మ), బట్ 

డరుదుగలి జెళ్కు.ళూపుల నహర్నిశమయుం జరియించు. దొల్సీయుం 

దురికవిదూరు౬ డైనచిరితొండనినిళ్చలభ క్షి. జూడం ద 

ద్వకనుతు 6 గూఠరంగా నడిగి వానికి నీలడె మనోరథార్థముల్ , 08 

అవ్విభుండె మున్ను పొదిలె ని మువ్వ సుతుని. బూని ఛంపించుకొ అకునై పోయి దాని 

| నధికతఠహర్ష మొప్పాఠ నన్న మొనక, వేండుకొన్న ట్లిబలా య లాడు గాంచె! 99 

. అట్టిశివదేవునకు నీ, పట్టున ని న్నడుగు మెంతేపని సుగుణుండవై 

యె కైన నొసంగి శపథము, గటిగ నిల్నుకొనవలయు ఫునతఠలీలకొ. 100 
ఎ ౨ ఉట 

వూ 3 

శను నెం తేనియ బెద్ద( జీవీ నలినీ నాథాన్వయో _శ్రేంస! యి 

ట్లనంగా ధర్మమె? నీవు నాపతివి తథ్యం చేను నీచాసీ నిం 

దనుమానింపక మివుదిం గలుగున ట్లక్యంతమోదంబుతోో 

కొనరింపందగుగాక పల జును మా రూహింప నింకేటికికా, 101 

పురుషుడు దైవం బకండే, కరణి నియోగించు నదియె కావించుట కొ 

కళయ(6గ మణి యెండైనం, దరుణుల శొక్కి_౦త యును స్వతంత్రము గలదే! 102 

* సలలితముగ నివహాపరనుఖ్రు ములు రూఢి నొసంగి సక లపుణ్య ఫలంబు 

బ్రరీగించువిభునికంశును, తలిరుంబోండులకు వేణు దై పముగలచే! 1083 

- కాంతౌమణులకు బొక్క. (పు6బెన్చి ధానంబు ప్రాకటం జలలాఠం. ద్రాణవిభుడు 

కునుమగంధులకును గొంగబంగాఠంబు ప్రాకటం బబరాళ6 బ్రాణవిభుండు 

కమలా తులకు నభిష్ట్రము లిచ్చు దై వంబు ప్రాకటం బలరాఠ( బ్రాణవిభుండు 

చిగురుబో (డులకు: జెల్పగుకల్పభూ జంబు వ్రాకటం బలరొఠ 6 బ్రాణవిభుండు 

* చంద్ర యుఖులకు బహుజన జనితేదురికే, పటలతిమిరాక్క_ బింబంబు ప్రాణవిభుండు 
పొలంతులకు6 జూల వెల లేనిభూపణంబు, రాజశేఖర! పరికింపం బ్రాణవిభుండు. 

i నృఠీములును చానధర ము, లతులిత॥పరు దేవతార్చ నాదులు విను మో 

తీతినాథ! యించుకేనియుం బతిభ_క్లికి సాటీయగ నె భామామణికికా, 105 
ఊఉ. కావున నెల్పరీతులను గర్తవు నీ వెటులానశిచ్చినం 

బాసనలీలం జేకొనక పల్ము_ట యొ ట్లుది కా దటందు ధా 

శ్రీవరముఖ్య! నిక్లముగC దచెల్పుమ చింతిల వేటి కీ కి యక్షా 

భాబభ్గవారి భ కతతిపాలిట నెప్పుడు గ న్ యుందడంగ కొ 106 
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కో ఆన విని. జననాథుండు వేదన నొందుచు నవ్వికాలధపశేష్షణ న 
| జీ 

క్కనం జేర్చి వదలి కృమ్తుజ్క ననియె న్మది తొట్రుపడంగ నభినవలిలకా. 107 

ళ్, ఓీసకనీరువోత్ని! విను మోకులపాసని! యోనధభూమజిీ! 

 నీసరి యేరి మానినులు చేటొనరింప(గ ముజ్జగంబుల 

న్యాసిగ నేడు నాపలుకువాళ్యము మోటియగ వేశ్య కాంతవై 

భాసిలి జంగ మేళ్ళరునిభావజుకేళిం గఅంగ ంజేయుమా. 105 

ఊఉ. వారక యీఫురి న్నెచట వారనధూమణి గల్ల నందునక్షా 
వారిజచే క్ర! ని న్నిటుల వంచన సేయక వేడ్క కత్తె గాం 

గోరిన వారజంగమునకుం దగ నీవలసెంగ దొ నుదికా 

చేఠము లెన్న కియ్యెడల నిల్పుకు మద్వ చనప్ర, కారముల్ . ౩69 

ఈ, నీవు పత్మివృతామణివి నీవలనం దగ మెచ్చి మేచక 

. శ్రీను డభీప్బి తార్ధములు చమ నొసంగెడు సంశయం బి(కకా 

ఫాపమునందు నిల్బక కృపానుతి6 జూడుము నన్ను నియ్యెడక౯ా 

నావుడు6 బువ్వుంబోండి తన నాథున కిముగ మ్రుకి్య యిట్లనుకా, 110 

క, వలనొప్ప నింతేపనికై , పలుమణు( pa చేల పావనమతితో 

నలబొజుంగుజంగమునకుం, జెలువుగ న న్నొసంగవలయు క్రీభ్ర మున నృపా! 111 

క. ధఠయొల్ల గు తీంగొని యొక,దరి నించుకొతొవు దీనత స్వేడు, కి యక 

బరికింపంగ నిటుల వృాద్కీళ్వక! కొంచెపుబల్ము_ పల్క_వచ్చునె నీకుకా. 112 

ఈ. భూనుతలీల ముకొ న,తము. బూనితి కెద్దియు నిత్తుమంచు జం 
గానకు వారకాంత నిజంగా నెననసహావనియంతమా తెన్సే 

స 

దీనళం బల్కు. -బాడియ్ సుథిజను లల్ల హాసింజ? నందుజే 

“నేనుంగు నెక్కి చక్క నవనీళ్వఠ! ళక్య మె దిడ్డి దూఅంకా. 11g 

చ. ఆను వినుతొంగిపల్కులు దినాధిపఐంశ పయోధిపూర్జ్మి మా 

పనజవిరోధి యెంతయు న వారిత మావానిబద్ద చిత్తు డై 

విని యొకయించ నామ్మసీలి "వేగ మె తెప్పిరి యాచెలంత! యి 

ట్లన గతి గంటింగాక తేగదాొ మది న్నీ క్కియ నూహాసేయుటల్ ? 114 

క, ఆడినమాట తేగ న్విడ్య నాడక కైకొన్నమా త నకటా మదిలో 

పక విటవరునకు నీ బాడియె భువిజేక ముడిగి పంకజగంధీ! kl 
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శే.పద్డ దళ నేత! ని న్నెడబాసి యొక్క; నిమిష మేనియు నోర్టంగ నేర్చు కెట్లు 

పరనుసాఫ్లీపి ని న్నిట్లు పల్కి_ నట్టి, తప్పు క్షమసేయయుమా మది ధయదలిక్నుః 116 

త. ఈయొడ నింతయు నానతిం, ద్రోయక గైకొంటిీ వెమైతో మటీ యెందుకా 

నీయట్టిసతులు గలే, వేయాణులలోన నైన విమలేందుముఖీ! క్ష 1౯ 

&. శంచలశే తే! నామదికి సమ్మతి గా నిప్పు డొక్స_మాట యూ 

హించి దయ న్యచింపుశు మహీం జిఠకీర్తు లనేకభంగులకొ 

నించు మట౦చు6 బల్కు టయు నీలమధు సృత వేణి "నేరుపు 

ల్మించంగ నన్నలేశుని లలిం గని యిట్ల నె (బోడజాడలకం 118 

శ్రే, శతిప!యిటుల విచారంబు సేయుచుండి, చిన్నమాటలు పలుకంగం జెల్ల దిదియుం 

గాక మత్ఫ్యంతేవృ త్తియుం గనుఃగొనంగం, దలంచి కేనియువినుము డెందముననలఠ, 

సీ, జననాథ! విను హారిళ్చంద్రావనీంద్రు,౦డు గాశ్రేయుకొఅకు లోకంబు లెజబుల 
ధారుణీభారమంతేయు వేగం బో నాడి తనపాలంతిని బుత్తుు నొశర నమ్మి 

మునుకొని యంల్యజన్నునివెంట మధుమాంసములు మోచుచునువాని ౬ గొలుచుచున్న 

నంత నవ్విభునిసత్య వృతేంబున కాత గరుణించి నిజభ కృవరదు ౯ డైన 

తే, కాశి కావల్ల భుండు జగ త్కారణుండు, విశ్వ నాథుండు చండి కాధీశ్వురుండు 

ప్రేమ సామాత్క_రించి యఖీష్ట్ర మొసలి, కావంణే వారి నత్యంతకాతుకమున! 120 

క. నీ వాడినవాక్యం బిపు, జేవిధమున వెన నిర్వహించిన దానజా 

భఛావజదమను:డు కరుణం, బ్రో,వంగలం ణాత్య న్కరి భూవఠతిలకా! 121 

ఆ. భక్తి విడకయుండు ఛిళ్లాణ]! యివ్వేళ, మది దృఢంబుమో జి మట్టుపజిచి 

నేయుకార్య మింకను జింతింపనలవదు, నాకు నైనం గడువిన మృ గతిని. 122 

సీ, ఆను ఘనజవ్టున( గన్లొని యను జనపతి విను విశుతాంగి! శోభనత దనర 
'నీచి లే మరయంగ నీచందమున .నొ త్తి చూచితి నిజమది చోద్య మలర 
నిరువురహృద యంబు లేక మై యుండిన గోర్కె_లన్నియు నొన 6౧౧హాడం గలవు 
'దెంనసి నిన్నీ వేషమున నాసంగినంపప్పు డప్విటవరుండు క్పొధాత్తుం డగుచు 

"తే వారకామిని చే కిటు లూరిలోన, వరుని నెడబాసి యొంటిమై కప నున్న 

యట్రిమగ' నాలి6 దెచ్చి తీసనుచు నొల్ల, క తవం డమితాగృహమున,. 

క. కావున ని న్నీరూపముతో విటశేఖరునికడకుం దోడ్కొ_ నిచనం గా 
ద్వేళ వేళ్య కామిని, వే వ వేగమె రమటంచు ననిచినయంతేకా, 124 

క. ఆఅంకిపురి కరిషి యయ్యలి, కుంతేల see యగుటకుం జనుచున్న కొ 
ఆంకం గని యెంతేన్షియు, సంతసమున మల్చికాంబ సనతికి ననియొకా. , ' 126 



తృతీయా శ్వాస ము, 69 

శా,కల్ల లావు విరోళి. గోన్నవీిటజంగం బంగనం గోరువో 

నుల్లం బెలను బల్లవింప నను నీ నొప్పింప కోచల్లమా 
య యm ష్ ma 

ఛల్లాణక్షితిపాలశేఖరునకుం బట్టంపుంబూంబోండి వె 

లా టి గ నిక ణి ల చెల్లంబో యిటుసం 'చుల్క_నిపను ల్ఫేయంగ నీ కక్ష మే! 126 

క్, కీయ స్ప వాఠకామిని, గా యిష్వు డలంకరీంచి కర మొప్ప మనో 

నా యకునికడకు6 దోడొ్క-ని, వే యరుగ గదమ్మ నన్ను వికచాబ్దముఖీ, 147 

తే అనెడుకూరిమిసవతి చెంశేనిం గరుణ, మిఅ నవ్వారిజాక్నీ తౌ గాకవించి 
పలుకు నిట్ట రయోముద్దుక లికి మేలు, చెలంగి నీబుద్ధి వేవేల సేయయజాలు, 125 

ఊఉ. నీఠజగంధి నీవనుచు నే ననుచు న్శది భేద మెద్ది యొ 

వ్యారిక తేంబునకా వ్రలేము వంచన నెందకయుండి భ కి యు 

పారిన బాలు నీవ చను మాత (గ్రహం చిపుడట్టు లుండ6 గా 

చేరవు కామశా్ర్రుగతి నిక్క మెజుంగవు గోల వార యక్షా. 199 

క. ఇభరాజయాన మును నీ, విభుకొంగిట మెల(గుచుండు విధహుంత యం “గా 

దభినఐవిలాససుమళర, నిభుం డయ్యతి కతిఠహస్యనిపుణుండు నుమా! 1833 oo మ 

ఉ. చొకు_లం దక్కుల న్మిగుల సొంపగు తకేటమి టారిచూపులకా 

జక్క. నిమందహాసముల6 జూరువిలాసముల నృలీలం బెం 

"ెక్కె_. డుదిన్య వాసనల నింపగు తియ్య నిముద్దుపల్కు_ల 

నిక్కు. పువారశాంతేకఠణికా వలపింపనలె న్ముజంగునికా. 181 

తే, మలియునసమా స్తిళా స్ప ప్రమాణసకణి ల దవిలిప్రరుపహెయితాదిబంధములయందు 6 
జోడ య కూడవలయు నేర్చునం జెలంగి, పల వునియుల్ల మలనం బలవింప. 182 
లో మా య ౧ ౧ య 

ప్ (| క వ జీ షె జ క అ గార్ క. అటుగాక హృదీళ కరుచెం,గట చే సక న సచ్చి కృముజ నిప్ప డి 

కుటిలాలక! నిన్నంపినల బటుపై ఖరి నలుగంజె నృపాలుండు చెప్రుమా? 138 

తే, అని సవతి నూరడిం బర్కీ_ మాక్షణంబ, చల్చమాదేవి తుది లేనిసంతసంబు 

దనరం బతీహితమునకు నె తానె వేగ మున నలంకృతి యొనరించుకొ న:౭దొడంగె. 

లే. సుందరులుగొంద అప్వుడయ్యి౦దుముఖికి: , గుంద నపుబింది యలయందుబొందుమి గుల 

చెంచయగలిగినపన్ఫిరు నించి "నాల, నంద మొప్బార జలకంబు లార్చి రొగిని. 135 

క, ఉడురాజనదన యొక్క. తె, తడియొ క్రై న్రాజసతికి ధాతొంబఠముల్ 

నడిండాల్బె నొసంకె సాగసుగల గడు వేడుకతో నొకర్తు కాంతౌమణికికా, 186 
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&. సొంపు నింద ్రనీలమణిశోభల "నేలంగ6 జాలి సోగలై 

వ బెద్దయుః: గ్రొమ్ముడి దిద్ది దిక్కు లక్ 

ఈ ముంప్రచు౬ చెంపుమాళెడుసమున్న తెదిష్టనునంధయు క్ష కవ 

సంపెఃంగదండం జా నొకసాఠసనే లే, నృపాలపత్నికిక, 1837 

ఊ. ముద్దులగుమ యోర్తు చెలిముందర గొప్పమెటుంగుటద్ద ముం 

దద్దయు నిల్చె నొక్క_వనితామశ్రి కస్తురిబొట్టు మోమునం 

దిద్దెం బడంతి యోర్తు సొరివి న్న కరీవు యశేఖ లెంతయుకా 

మద్ది యకళ్కు_ టెక్కు లను జ లిఖించి చేర్చునకా. 138 

చ, త గేరుచం ద ముఖికన్సవ నొక్క_ఐధూలలామ చె 

ల్వలకంగ౬ గజ్జలం బిడియ నబ్దనిభానన యోర్వు వేడు ఠం 

జిలంగను నీలవేణి జిగిసీబ్బెపుగుబ్బలమై ని జోబ్బిలం 

గలప మలంబె నంచికనుగంధయుతంబు గ జి కే వెఖరికా. 139 

సీ, చారోముకావోర వారము సృళమున నించె వేడుక నొక్కొ... మించుబోండి 

సౌవక్లకర్ణభూషణ ము లందముమోటి: దగిలించే నొకకీత ధామవదన 

ఘన మెనపచ్చలకడి మంబు లికవుంగా బెశుం జేతుల నెక్క_ బిస సరుహోశ్నీ 

కమనీ యరత్స సంఘటిత మె మె మె చెలువొందు మొలనూలిడియె నొక్క మోహనాంగి 

తే.పాదములనందియలు బెశ్టై భామయొక తె, నుదుట జేర్చు కని డెనొ క్ట సుదతిమణేయుం 
బేరుగలభూవణము లెల్ల 6 (బ్రేమ నిడిరి, రమణు లింపార నహ్వ డారాజసతికి. 140 

వ. ఇ ట్లగణ్యశక్ళింగాక ధారిణి రై యె యనంతరంబ. 141] 

న్స్, ఘనసాక చందనక నూరి కాముఖ్య దివ్య గంధంబులు దిశల బర్వా6 

గింకిణినూపుకన్కేంకార నాదము ల... డునింపుమూజ నొక్స_ట6౬ జెలంగ 

ఘనరత్ననికరసంఖుటిత మె తనరారు నప్య కాంచ నభూపణములు "సీలు 
భూరికుంతలబంధక్రారంబుచే మించి మంద మై నడకలు సందడింప 

తే. వీనకు చకుంళభయుగళంబు చేరి బొదల, ఒలితేళ్ళం గాఠలీలా విలాసములను 
వాసి మిోజుంగ నమహివరునికడకు, నింతి యరుదెంచె మదనునిదంతి యనంగ, 142 

క, ఈరీతి నతులతేకళ్ళం, గాకము దనరారవారకాంతయు. బోలెం' 
జేరి తనయెదుట నిలిచిన, నారీమణి. జూచి ధరణి నాధుడు వేడ్క €. 148 

క ఈలలనారత్నం నీ నిలాలక్ వ రజముఖి యా 

వీలాజతి తకు నః దన, పాలికిబంయొున హస ఎచప్రైణుతించి జళకఃా, + 144 



వై 

బం 

కృతీ యా శ్వాన ము, 71 

. భామివిభుం డంతందనయంతిపుర ము వెడలి, నెలత. దోడ్డొైని యరుగ్తచోనింగినుండి 

చూచి సుఠరకాంత లెంతయుం జోద్యమండి, యెల్లవారును దమలోన నిట్టులనిరి, 

! ధారుణీశ్వరుబుద్ధి పూరి మెసంగెంటో సకగ నెం దుండియో జంగ మొకండు 

చేరి వారాంగనం గోరినతణి నియ్య గొనకొని యొచ్చటం గొదువకాని 

తనభ క్షి చెడకుండం బనిపడి వేళ్య గా నిల్లాలిని నెసంగ నిట్రిచి కృ 

ముసప్పెడు ననువార లొకకొందజును భళె చాన యొక్క తెయెన మాన వేం దుం 

జేటికి నొసంగు ముద్ది య లిద్ద ఆఅగట6౦ జేసీ వారలు తవులోనం జెలంగి గ. 

చున్న. గన్లొని యిపు ములకు త న నిక్కు. ంపుభ క్రి కాంగలబె య్విటుల? 

ఇచ్చిన నిరువుర నొక్క_ట, నచ్చం బగుభ క్రితోడ నర్పింకుక యీ “ 

- కుచ్చితములు తగ వనుచుక్కా మెద్చక యొకకొంద ఉమిమే లనువారుకా. 147 

* ప్రుఠములు వాహనంబులును భూషణము లన ధాన్యము ల్ఫవాం 

బకములు( బాడిభేనువులు 6 ద్రాక్టన సేయక జంగమయ్య యే 

. తెఅంగున వేళ్యం గోళ! నతిధీరత న ట్లతం డింతిం గోరినకా 

* 

ధఠరణిపుం డెట్టు లియ్యకా నెం! దా నని పత్కడువారు కొందటుకా. 148 

ఇయ్యకొని వాకనుందరి, రొ య్యుడలం గగికున్స నిల్లాలి నిటుల్ 

చయ్యన నొసంగుట ఫఘనతయొ, యియ్యిలపతి కనుదు6 గొంద ఆజన్నె డువాగుక్లా, 

క ఆసరోరుహనే తృయైన( గా దన కిట్లు పతి వెంట వేక్ష్ణయ్ భవ్య గతిని 

. తణుచిగురుబో డిం బెచ్చితి, నొగి మోకు బరి 

జనినంత భ క్రియే యనువారు కొందజు గట్టిగా భ _క్రీమార్తంబు ఫూని 

నప్పుడే భకుండు : చెప్పినవిధ మెల్ల 6 జేసిన నిల్లాలు ఏ సెయకున్న 

నదియ పో చికి యనువారు గొందణు సతికి భర్తకు నొక్కామతియ యైన 

గల్లు నభిమతే మిది కల్ల గాదు నృపుండు, లీల నీజంగయునకు నిల్లాలి నొసంగి 

హరుని మెప్పించి బొందితో నరుగంగఎండు, సరగంగ్లై లాసమున కెల్ల జను లు నెటుంగ. 

ఆనువా రొకకొందలు నై, కనుంగొన నవ్వేళ నృపతి కాంతామణి: దో 

డ్కొాని as యలజంగమరా, యనిసన్సిధి నునిచి యిటు లనియెం బ్రీతికా, 151 

గుహింపుల. డోసామి! యనకా 

నగు మొగ మలక నపు డ, జ్ఞగతీపతితోడ యోగిచం ద్రుండు బక్కె కా, 152 

రము భల్లాణ నిక -రిపురాజ వనుచు, నెమదిని జాల నీమాటు నమ్మియుంటి 

ఇంతదడవయ్యెం బడంతిం దే చేస తపము. వ్లూని సీయోజయెంతై ననూన(గలడ? 

శా 



72 రాజ శేఖరవిలాసము 
() 

క, రంగుగ జను 6 డను,చుం గడు నిబ్బంగి6 జులక్ 6 జూచితొ తలయపకొ 

వెంగలివి భూప! నీ శే శంగతి నలరారు మానసము నామాందకా. 154 
@ 

సీ, కానూంధ కారి నై కడంకతో నీరాకం గాచుచుండలయ మూండుకన్ను లయం 

దలగకమే ఆఅ బరునయ్యొ 6 దగ మేను సగమయ్యొ గళ మూలమున. జందునిలు క డయ్యు 

వలనొప్ప మానుపటివగ దప్ప పలపుశు విరిగెను నడుశేయి సరవి నయ్యె 

నా కేటి క్రీ వేశ్య న్స్ కటినిజభ క్తి కి బూటకంబులచేతం. బ్రొడ్డుగడపి 

తే. నాండవింతియ కాక భూనాథులెచట వ్ర పుతము లెచ్చట?ఫఘనశై వమతేము లెచట 

నెందు గొఅిగానిపొలంతుక నిటులం చచ్చి, యం దుకొమునువా లెందునైన 6 గలరె, 

ప, ఆని వెండియు నిట్లనియె. 156 

తే. అనవలనీ నిన్ను నిటుపలె నంటిం గాక, తణునె వేళ్య్ళలతో. బొందు తొపసులకు? 

నలసితి వి భూప! మాకు నై యధికముగను , దీని? కొమ్ము నీవె నం బూని యింకను, 

- ఆనువిటవరేనిం గన్షొని వినయో క్తి ని ట్లను మనుజాధీకుం డనువుమోఆ 

నయ్యలు మో నెట్టు లాకినం దగుం గాక కీతి నయ్యలకుం జెచ్చుచిగురుం బోండ్ల 

నవ్వలు గా6 జూడ నర్ణ్యంబు మాకును దవిలి మా కిటాడం దగు నె మాము? 
య భి కీ 

నాయకలి గొన్నచో నన్న మెన్వంరికై నం గలిగిన నిడి నాడంగాదు సుమ్ము 

"తే. మూమదికి సంతసం బైనమాన నేత్ర |, నరయుచుండంగ దడవయ్యొ నయ్య యింక 6 

దప్పు లెన్వక క్తైళొమ్ము తేరుణి see కరుణనని భక్తి నడుగుల కఠగుటయును, 

. నృపతిం గృపం జూచి యపు డా, కపటపువిట జంగమయ్యి కడునవ్వుచు నో 

తపనకులవర్య! జోయంగ, నిపు డాడితిం గాక సాటి యేరీ నీకుకా.. 159 

ఊ. కావలె నన్నమా,త్కేమున6 గాతుకముం జెలు గాకంగాను రా 

జీవదళాక్నీ( చెచ్చితివి చెన్నలర నృది వేలు సేయు నీ 

భాబజుచేతి మేలినునుబంగరుభామను ముగ్జుగుమ న 

జీవునకు న్విధాతకును శేషునకుం దరమే నుతింపంగకొ? 160 

క, ముద మొదవ6గ నజచందురుల, గదును. దిపురునువిదనుదురు కడు. బాద లెడుతు 

మైదకొదమకదుపు( జెదఠరం; నదలించు న్ఫుదతి మృదువు లౌ పెన్నెరులుకా. 

క. వాసీగ నీనుదతీమణి, నాసము నాసమమె యంచు వవగంధఫలి 

న్భానుర గతిం గన్లొని పరి, హాసం బొనరించు సంతతాంచితలీలకా. 162 

తే. చెలగి జగములుగెలువంగ(దల౭చియిడీన, మరునిబలుసీ ంగిణీవిండ్లు తరుణి బొమలం 

కడంక నవ్విండ్లం బూన్నినకలువతూ పు, లిపయోజాననమిటారిచూపు లరకయ. 



తృతీయా శా్ట సము. 79 

క. చిరాకు కెంపుబింబము, పగడంబును జెండిగమును బంధూకము ని 

మృగుపయధరముతోడుతం, దగుసే తుల యనంగ నెట్టితొవుల కనక? 164 

క. పలువరుస మొల్ల మొగ్గల, పలువపరుపలం గెల 6 జాలు ఫామినినును జె ఇ 

క్కు_లు తళుపటద్దములతో 6, నలహించుం వోమ్మిదులను గర్హము తెంచుకా. 165 

"రే. చెలుపపలుకులు గండుంగోయిలల చేలు, నెలంతచిరునవ్వు లేంతవెన్నెలల నవ్వు: 

గలికికంఠంబు కృముకంబు నలరు ఫ్టిన్ఫ,ములంగ (గావించు నెంతయు. జలముమో జ. 

చ. పరువడి నంచితంబు లగుబాహుమృణాళములోొప్పు గొప్ప లై 

యటుతను _వ్రేలుమౌ క్తి కికఫ్రహోఠరములం చులం జీరులాడలా 

గులుతుగ నవ్వెలందికుచకుం భయుగం బలరు నృనస్సరో 

వకమున సంభవించి చెలుసం బగుతొ మర మొగ్గలో యనక. 167 

నీ, నునునఖ్ల చీమబారును గేరు నూంగారు నళు 'లబ్బిపీచి కావకుల నేలు 

నినుకతిన్ని యలతో వెసం బోరు తో. కరితుండములనెగ్గులరయు 6 దొడలు 

మెఅయుకాహూళలతో మొనయును జంఘ లూ పాదయుగ్మము క చృపములం చోలు 

నఖపం క్తి పలుమాటు నగు దాకకంబుల నడలు రాయంచలం దొడరి యంచు 

తే, మేలిమిపసీండిచాయల గేలిసేయు. బూని నిక్క౦బుగా దీనిమేనికాంతి . 

యొందు నిటునంటిచెలు నైనయిందువదన, కలటె పరికింప మారాండకులపరేణ్య. 

క, అని పనిత నెంచియాగురు, నను నోజన నాథ ! నీగ్ళహమునకు మము: దో 

డని చను వేగము యింకం ద, క్కి నతావులు నలుసు మెగిక మా కనుడుకొ, 

క, నరపతి పళ్లే యని య, గ్రురునకు6 గైదండ యిడుచు. గొమరొప్పులట నా 

రునుకం దోడొ్క్కొ_ని తనమం, దిరమునకుం దెచ్చి యునిచి తిక మగుభ క్లీకా. 

గ్, ఆక్ట్య్యపా చ్యాదు లోసంగి పృవాషుం జేసి, యిలు వెడలివచ్చితగందనవెలందిక నియెం 
Xలికి ! యిన్నాళ్ళు నాయక్కు 6 గౌంగిలించు, వరుసనీ జంగ మయ్య క్రీవలయు6 జుమ్ము. 

క. కాదేని దునియలుగ వడి, మోందెద నని చేత ఖడద్దముం బూని మహో 

" హాదమున నుండి నొకదరి, నాడిత్యకులాంబు నిధిశళాంకుండు పే పెరిక, 172 

za అయ్యుడం జల్లమాంబ విభు నానతిః గైకొని వాడిచూప్రు లా 

య్యుయ్యన మీట లేనగవు లొప్పుగం జెక్కులం బాజకీవిమెం 

బయ్యెదజాఅ ముద్దునును 6బలు)_ లు చెల్వలరాక నవ్విటుం 

జయ్యానం జేరి మ్రొక్కి నెజిజా ణగు సుల్ల సెటింగి రంగుగకొ. 1B 

క, చెజకులు గొబ్బరియును క,ర్క_ఠయుం చాలును ఘృతేంబు కలపంబులునుక్ 

నెటి ఫలకసాన్నములు ద్ర, న్విరులు న్లడునొసంగి యంతే వేడ్శ_లుమోజున్ , 174 

10 
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గీ. చీండుటాకులుకప్రుకంబు బాగములును,ము త్తియంపుంజూరక్ష మునుగూర్చిముగ్థవి డెమా. 

చుట్టియిసీగు మం బవళించి సుభగలీల, నున్న య ద్దేవుచరణంబు లొత్తుచుండె. 

షు న. జూచిన, మలి యావిటు6 డించుకైన మాజౌడక సు 

స్థిరముగ నుండిన నమ్మద, కరిగామిని యతంతోడం గడువఐడి ననియెకా. 6 

సీ సవిచాకములేక యిటు లున్న6 జెంతను జేరిన మే లేమి వాఠరసతికి6. 

బల్బ_ రించిన మూజువల్క_వు మూంగలాగున రతిసేయంగ6 గోర పిపును 

నీస్తచేం బొరియంగ శికువ వింతయు6 గావు కడురూఢి నున్నావు గండుమోజి 
యి క్రేతీ నీకింత మె శ్తీతనం బేల జాగు మానము ప్రొద్దు బాల నరిగాం. 

తే. బరుషుం డొగిం జేయి సేయకే పొలంతిచేయి, చేయరాద నిచూ చిన 6 జెలంగియున్న 

కొదువ లెన్నందలంచియో గుట్టుతోడ, నున్నవాండవు? నీ కిది యొస్ప దనధు! 177 

చ. సరసము మిజు గేరుచును శ య్యకుC చారిచి కొగిలించి సు 

స్థిరముగ మోవి యాని నునుం జెక్కు లు గోళుల నోత్తి లీలంబ 

ల్థజు మరుకేలి: గూడి వెలిమానసముం గఆొంగింపకున్న చె 

న్నరు నరు లింతయు న్మగతనం బని పూని భుజంగపుంగచా ! 18 

క. ఆగు6 గాని లె వోటందుం, జిగురాకుంబోండి యతని6 జెనకిన6 దాని 

మగ లేవక స్థాణు వశం, దగియున్న మహాత్తు( జూచి తనలో ననియెన్. 179 

జ, శివశివ ! సేవయెొంతయును జేసిన: గకొనుంగాని యావిట 

పృవరున కించుకేనియును బౌటజదు మోహము నెమ్వనంబునం 

దవి లిపు డెంత లె మనుచు చా బతిమాలిననూం గఅంగC డీ 

భువి జలికూటిె నిడినః బొం దలరారిడువెన్న కై వడిన్. 180 

ఫీ, నిక్కు పంబుగ 6 ధూర్చుదిక్కు_ వె లల: బాాజ (జక్క నొక్కట వేయ జుక్కపొడివె. 

దా మృచూడంబులు తవిలి కూ మయందొడంగాం జదలున నుడులు తేజంబు తప్పె 

జారచోరాదులసంచారయులు వాసె. గమలా పుం డుదయించుసమయ మయ్య 

నిఫు డైన మరుకేళి నిచ్చ నేయండు మంకుజంగ మివ్విటచిహ్న చనునె యెందు? 

తే. నీశ్వురా యొట్రిచి ంర్రీంలొ యిది! యటంచు., ద_కేరింపక విభునిచి త్తంబుగాను 

బలిమినైనను స నలక నిని, ననుచు విరిపాన్ను పె నెక్కి యవ్యధూటి. 

వీ. ఘవతకంబుగ దీపకళికలు నల్దడ వెలుగ గప్కపుధూపములు చవెలంగం 

గాంచి సమంచితభుంటా నినాదము ల్లూజయ 6 బుప్పొడీ భూతికరణి. జనకం 

బరిమళాదులవింళ వాగులు చెలువాక సౌగనుపల్క్కు_లు శివస్తో తృములుగ 

నలర సన్మణిగణంబులు హోకతులలీల నమకంగ ఫలరసాన్నములు చాల - 



శే. లీంగనెజేద్యములభంగి కంగుమోజ్క నతివ శివరాత్రి చేసెడుగతిని దనర 

చేసా మభవున కర్పింపం దివిరి యపుడు, కరయుగము ఇాంచి తుదిలేనోకొతుకమున 

మ ఆలింగని నానఠ(గ దొ, నాలింగనమునకు. దివియ నమ్ముద్దులస్రో 

యాలిం గని సొచ్చి హరుం, డాలో "నెలనాళ్ల్ బొలుం జై తగ నిత్సెకా, 182 

తే, శంభు. డా చళ్ల మాంబహ _స్తములలోన, నివ్విఫంబున బాలుం డై నిస్వటిల్లి 

“_యవ్వెలందుక మదిగట్టిదనుచు. వేలి, జనులం జేంవ్రూర వాపోదయె జన్నుంగుడువః 

సీ ఆది విని ఛొటున నొదిగియున్న నృపాలు6 డనె సతి క ద్భుత స్వాంతు, డగుచు 

బొలంతిరో! యిది యేమి పుట్టుగొ డ్రా వై యున్న దానికి జోద్య మొప్ప నిట్లు 

శిశువు వాపోయిడి జెప్పు ముటంచుం దా లోపలి శకేగక లోతు చెలియ * 

నడిగిన నిట్లను నపనీశ! కంటివా మెచ్చు గా మిండ6డ్ర వచ్చినట్టి 

శే. యడయం డిప్పుడు బాలు. డైయుండి పొగులు, చున్న వాండనం గ్ర మర నువిదతోడం 

దకణిపంకాంబునిధికీతకిరణం౬ డైన, ఘనుడు ఛల్లాణధారుణీ ! కాంతు6 డనియె. 185 

క, బాలుని కివ్విటపద్ద పదతు, లేలా పల దనుచు( జెక్క లిరుగడ నొనరకా,. 

'వ్రేలుమును వేసిఘ్ఫుతమును, చాలును బోయుము చెలంగి బాలేందుముబిీ! 86 

తే. నావుడు లతాంగి యిట్లను భూవశేణ్య, పాలు ద్రావండు కొట్టంగం గేలు రాదు 

మూ6డంకన్న్యుల నఎరి అవకు చూడ, Man జెల్ల దివ్వింత యింతయైొన, 

తే, అనుడునృపుండింతి ంవోడి తె మ్మనియొ జయని, నిపరలికిమా౬డుకన్నులయీోశళ్వ్యరుండు 

_ వెత్టిగొెట్టను జేసి నక వేశ్య నడిగి, కొసరి మనభ క్రి చెలియంగC గో రెనిటుల, 188 

క్ట ప బాలుని, దోడొ్మ_ని, వనితాకత్సంబు వేగ ద్వారము వెడలక్ 

ఘను ఢాశ ంక్షరు డంతట, మునుపు టితనచిబునచందములు మానె సేసకొ, 100 

స జడలలో మన్నే ఉం జూబిల్లిసిక పువ్వు పులితోలు నునుశాలు పునుక సరులు 

స. చేక ము మె న వాలు చిలుషసూడిగములు నొసబమిక్కీ_ లీకన్సు విసపుంగుతుక 

ఇలిమిడి cere తేలీగిబ్బ త్ర శ్రీడి సగ మేన గట్టుంసామి పట్టి 

 వప్ఫగమున( జిజ్తునవ్వు మీగుల6 ప నన్నేమో అ డుపాంపజన్ని దీములు 

తే. నలర నలుపయు వెన్నుండు నఖిలసురులు,మునులు పృమఖులుగొల్వ సమ్మ దమునను 

శవుండె సాకుత్కరిం చె6 గృపాస సమగ్ర, అడగుదుభల్లాణు నెదుట నత్యద్బుకముగ, 

కే. అవ్విధంబునం బ్ర త్యక్ను మైనయటి, న గాంచి సొష్టాంగ' మెటు=గి 

క. గేల్డోయి సుగిచి యవనీ, నాయకుండిట్టులనినుతి సే న 

చ. జయ జయ తత. పురళాసన ! శంకర! ద్వడ్భయంకరా! 

జయ జయ శాంభవిరనుణ! చంద, విభూషణ! భ క్షపోషణా! . 



76 రాజ శేఖరనిలాసిము 

కోయు జయ దేవదేవ! మదసామజభం జన | యాగిరంజనా! 

జయ జయ ఫాలశ్నేత్ర! విలసద్దుణమండన! దైత్యఖండ నా, క 
అయా హీ. నారదతు పాఠకలపారదపటిఠతరళారద విశాలతరనీఠదనిఫాం-గా ! 

. 
వాకణనురాహితవి దారణ ! జగద్భరణకాకణ ! మహాభయనివాఠణ |! భృ తేణా! 
సూర! గణనాథ! శ్రుతిపారగ! జనన్నుత! ఘనోరగవిభూష! రిపుహార! గఠళాంకా ! 

సారసభవార్చెత ! సుధీక! సముదంచితేకృపారససమ్మగృ ! ఫఘునసాఠసమహాసా . 1983 

దండకము, జయ గిరిక! సుశెళ ము ఖా్యామక స్తో మమొలిస్టితే స్నిద్ధబామోక రోదగ్కాత 

ర్న ప్రయుక్తొవకంస ప్రభాసంచయాం చత్పదాంభోరువో! భ కలో కామరోర్వీరుహో | 
హౌోసీవోర కళ్పూర డిండ్రీకమందార గోత్నీర హారావళీ చారుక్తీ ర్తి పృకాళా! మహా 

En ప భాముండల. ప 'లోలినీ వరా! కా!కపన్దాంచి తేంద్ను పృభామండల పృస్ఫుటద్దివ్యక ల్లో లీనీ కై రవేందీఐరా! ధీఐరా! శ్రా 

వరాట్ట న్యకాచారువమ రుహద్వంద్వ లిప్తాంగరాగ ప్రదీప్తోరుదోఠంత రా! సంతతో 

ద్యక్నరోజాతజాకౌండభాండ్ోదరా! భూరి వేదండ చర్తాంబరా! తొండవాడంబరా 

జంభజి దృత్న శోభావిడంబో జ్వలత్క_ ౦ఠ హాలాహలా!వాలఖిల్యాదియోగీం దహ 

క్పంక జేండిందిరా! సుందరాకార! లోకి కనీరా! సువర్ష్శా ద్రిధీరా! భుజం గేం దృహో 

రా! మహోదాక ! వారాశిగంభీక ! నారాయణసో త్రపొత్రౌంచితానందచారి త్త 

శ దివ్యచార్మి క్కిముల్ శ్రీ వాగీశ భోగిళ చే వేశులుకా వర్షనల్ సేయ6గాం జాల శే 

నెంత నాండకా మహామూథు (కక నీవు కారుణ్యభానంబుతో నన్నుఠథీంపసనూహిం ప 
క - ళో WB ae ణి స త నీరీకి: బృత్యాతమైనిల్చి (బృహ్మోగులుకా సిద్దయోగం ద్రులుకొగానలేకుండు నీపొాదకం 

జాతయుగ్యంబు వీక్షీంపం గాయ జేయుటం జేసి నేధన్యతం జెండితీకొ బూని లోకంబు 

అక సత్ప దార్హంబు: గానంగ లేకుండు చందాన నత్యంకమాయాంధ కారంబు చేంజి క్రి 

నిం గాన(గాళేక చెఐంబు లంచుకా వడికా కాల నెల్లకాసమర్సించియం బేమియుకా 
'మేలానొందంగ లేకుందు రంచకొ ఘునుల్ గొంద టి మైన సుజ్ఞానదీపంబు దిపీం౪ 

స్తే ( 

గా: జేసి తత్వంబునుం గాంచి హాంఇార్థ ముల్ గొందు కానందలీలకొ చిదానందు 
నిక గొల్నాి మున్ను కి స ] "కి Shes స శళ్వద్విభూ తిం (ట్రైకాళించుచున్న ట్టి సద్భ 

_క్రిసంఘంబులంబోో లె నన్ఫుం గృపాద్భష్టీ నీక్నీంచి రశ్నీంప్రు మాకా! వియ లేళ! 
వ శ నే Fi బాఫాఘసనాకా! నమ సె నమ సె నమః. 194 

క, ఇచ్చెద -నేవవమయినను, అాత్చుగల లం మ్ప్వు డిముగ మీతో 

నెచ్చట నైనం దుల యన, వచ్చు నిజం బెనభ కనరు లిలంం గలళే? 195 
ఇచ. ఆడిగిన లేదటంచు విడనాడక నీదగుభ క్రి చక్క గాయ 

గడ్డు: గజముట్టం జేసితివి కొతుకముం జెలువాఠ మేలు నీ 



తృతీయా శాస్ట్రస ము. 17 

పడంతిని వాఠకాంతంగను త్రొఢి నొసంగితి నన్న సంశయం 

బుడుపము ధారుణీతలపరో త్తమ ! నిక్కాము మానసంబునకా, 196 
లే, సుతుండ నైయుంటి నీ కిపు డతులితేముగ, జనక్రండవు నీవు నీసతి జనని మాకుం 8 

దిరముమోటంగ నముమాదేవితోడ, సొటిసుఖ్లు ఫి త్రీళ | నేటుసేయ! 197 
చడీ జ 

చ, అని కృసు:జేసి శంభు, డవు డంటిక కిట్లను నోవెలంది! యి 

యిసీనకులనా ను చంద మిష డిమ్మబరం గనుంగొంసి ! నేను చే 

శ్యను వెస గోర నియ్యికొని సబణి కొంగన ౫ లక$న్న చో 
శు (00) జ్ 

దనకులకాంత "నే యొుఖంగి6 దధ్యము గా వెలయింతీబాగుగక. 108 

క, ఇళం డింతవిరహయోగుం, డితేనికి మనలోక మిప్పు డిత్రమె యనినం 

బతిషల్కు. లు తీగ విని పొ, ర్వతి దా నిట్టనియె నిగలం బృమదముతోడకా, 199 స హ్ 
శీ ఇంగుకీరీట ! నీ కేఫ్ క్తనరుర్వకినం బొణం. బొసంగును భాగ్య మొసలస 

దల 'దెంచి యొసంగును ఎని దనూజునిం గహూరలగా పండియొనంగునుగానియిటుల 

నూనంబు దిగనాడి మానిన నీరాదు మాన మిచ్చుట 6జేసీ మూన వేకు (6 

డధిక నిళ్చలభ కుం డళ్యంతేసజ్జనుం డితేనికి మునలోక మోయనలయు 
= ఖీ 

కే, ననిన రాణి వలుకుల కలరి నుం, డంతేమునుబును బ్రహాదు లభినుతింపం 

దొగలుముకుళీంపంబద్భముల్ తీగవాసీంప,దకణియుదయా ది మైంవో ంచెందక్షీ ఇంబ, 

బీ దివి నస్ఫరోజనుల్ దవిలి నృ త్యంబాడ. గర మొప్ప గ ౦ధర్వవళులు పాడ్ 

సకలదేనితేలును చక శించి ఫొగడంగ శుగిలీల దిస్యదుందుభులు (మ్రోయ 

బుడమి “సెల్లెడలను బుస్పువర్ల్ష 6 బొప్పు నరు తెలం దలలె తి యరసీిచూడ ౧౧ Ce య అంటి 

భశ్ళాణగిరణీ శుజ్రొమల నిరపమభర్యవిమానంబు మైని వేడ్క 6 
శే. దనర 'నెక్కించుకొని కడు ఘునతమాణం బూని భల్లాణుతో జగంబులునుతింపం 
| జనర పృషగం సు నక్క భూరీలమునుండి, ఫం లడు 'వేంచిపెలగై లా సభపనమునక్రు, 

నీ, నిన. నయ్య్యీశ్వరుం డానందచిత్తు. డై గారియుం దానును ఖఘునతతోడ 
భహ్య్యాభూపాలుం బి మభథులలోం బెద్ల్దం గాం జేసీ పటంబుగటి మిగుల 

ల ద యలు లు 

మంగళగీతంబు శిలల వసం చొడశంఖాదిరపములు సకవి మ్రోయ 

నిరుగడ బ్ర హాదిసురలుక్ల సే వింపంగం య్రైనుథగణంబులు బలిసి కొల్వ 

చే. రమణలతో: దానె తగ పర బ్ర సోకి మగు చు, & జగ ములన్నియు శోలుచు కాళ్యతముగ 

రల్నేసింహాసనస్థు (డై రాజసమున, నవిరళం బనసుఖలీలం దవిలి యుండె. 202 

నీ, అనుచు సూతుండు నై మిశాకణ్య వాసు లె యలరుచుం జెడుకౌనకాదులకును 
రమణీ యబసవపురాణో క్ష మైనయీి భళ్లాణరాయ భూపాల చరిళే 



78 రాజ కేఖరవిలానము, 

aR | 
వినిపించుకమమున బనిమోజ నానేర్చువిధమున రచియిలచి విమలభ 3 

బనర మా కొసీంగితిం దగ మిఠ లిందులతప్పుల క్షమ చేసి దయదలిర్న 
తే, నిమ్మహాకావ్య మెప్పుడు నిద్ధరి త్రి, ; నేర్పుతో వి స్పరిల్లి బుభేందు,లెల్ల 6 

బొగడనా చంద తౌరార్క వన మనుండు,నటులశొనరిం చిముము హ్రోవేము య్యళక్య | 

క. నరవరులకు౬ గృతు లిడి యి, ద్ధరణిం గవిసరులు సంపదల. బొందుదు కౌ 

నెటి నిహపఠసుఖముల కై, యురుబుద్ధిని నీకు గావ్య మొసంగితి నవా! 

క. ఈకథం జదివిన వ్రాసీనం, బ్రాకటముగ వినినయట్లి భవ్యులకెల్లక౯ 

శ్రీ 
ఇస్సు 

వ. అని 

కరముగ నఖిమతములు, చేకుకంగాం జేసి కరుణం జేయు మనంత. 

యివ్వినంబున విన్నవించి. 

క, కరతలభరితకుకం గా!, చిరతరక రుణాంతరంగ! సింధునివంగా ! 

కరిదనుజముదవిభంగా!, గురుజనవాత్సద భృంగ! కుక్కు టలిం "గా. 

మణి. మురహరళఠపఠ! మునిజనళఠణా!, సుఠనఠవరద! కను మళ రహకణా ! 

చికతరగుణ! విలసీలేకరహకిణ్లా!, పకమపురుష! నిరుపమళశిభరణా 

మాలిని. 

గ్ ద్య 

ఘన యకోబంభుర కాండిన్యగో త, 

సద మలతఠరూపా |! సర్వలోక పృదీపా [. 

ముదితేబుధకలాపా! ముఖ్య సత్యా నులాపా ! 

అధ్య | 9 విదళితఘనతాపా ! వి క్రుళోద్యత్పంితాపా! 

కదనతలనకోపా! కాంచనాసోర్య చాపా! 

204 

ల్లగ 

206 

బళ్ల 

209 

ఇది శ్రీమ తక్కు. కేశ్వర వఠ ప్ర సొద లబ్ధ కవితా సామ్రాజ్య ధురంధక 

పవి క్ర ష్య... ఫై గంగ నామాత్యపు శ్రీ త బుధజ 

నవిచేయ తీమయ నామభే, శు ప పృణీతం బె నరాజశే ఉఖ్టిరవిలాసం బనుమహా కొన్యం 

బునంకు సర్వంబును దృతీ కార్యా క క్ సేకరాయ ఆ పాము 
అంశ బానానితడ్య క 
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